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Geachte ,
Op 30 oktober 2019 heeft u een ontheffing aangevraagd. Ik heb uw aanvraag met
de aanvullingen van 6 januari 2020 en van 23 januari 2020 beoordeeld. In deze
brief licht ik dit nader toe en leest u wat mijn beslissing is.
Inhoud aanvraag
De aanvraag heeft betrekking op de realisatie van het project
‘Overnachtingsplaatsen Merwedes’, gelegen op de locatie aan de kade langs de
Krinkelwinkel in de gemeente Gorinchem. Het project betreft het realiseren van
extra overnachtingsplaatsen. De werkzaamheden bestaan uit:
•
Het verdiepen van de haven door te baggeren;
•
Het verwijderen en opnieuw construeren van een verharde kade;
•
Een damwand plaatsen;
•
Enkele meerpalen vervangen;
•
Een nieuwe ontsluitings- en toegangsweg aanleggen;
•
Een parkeerplaats realiseren.
U vraagt ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.1, lid 2 van de
Wet natuurbescherming voor wat betreft exemplaren van de huismus
(Passer domesticus).
Besluit
Ik kan u de gevraagde ontheffing niet verlenen, omdat er geen sprake is van
overtreding van verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. Dit houdt in
dat het toegestaan is de voorgenomen werkzaamheden zonder ontheffing uit te
voeren, mits de in deze brief genoemde maatregelen worden gerealiseerd.
Gelet op het voorgaande wijs ik uw aanvraag voor een ontheffing ex artikel 3.1,
lid 2 van de Wet natuurbescherming af. De overwegingen die ten grondslag
hebben gelegen aan dit besluit worden in bijlage 1 toegelicht.
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Bezwaar
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na
verzending van deze brief digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De
datum bovenaan deze brief is de verzenddatum.
Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Als u
schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus
40219, 8004 DE Zwolle.
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Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval onze referentie, het briefkenmerk en
de datum van de beslissing waartegen u bezwaar maakt. U vindt onze referentie
en het briefkenmerk in de rechter kantlijn van deze brief.
Meer informatie
Heeft u nog vragen, kijk dan op onze website mijn.rvo.nl. Of bel ons:
088 042 42 42 (lokaal tarief).

Met vriendelijke groet,

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

Arjan Wierda
De Teammanager Vergunningen Natuur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
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Bijlage 1: overwegingen Wet natuurbescherming

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Functionaliteit van de nesten en rustplaatsen van de huismus
Artikel 3.1 Wet natuurbescherming, lid 2.

Datum
30 januari 2020

Nesten van de huismus zijn in de bebouwing naast het projectgebied
aangetroffen. Het betreft essentieel leefgebied van de huismus, in de vorm van
219 m2 wintergroene- en bessen dragende struiken. Deze worden door de
huismus gebruikt als rustplaats en foerageergebied. In de winter worden deze
struiken gebruikt als schuil/rustplaats. Dit type begroeiing is in de buurt van de
nesten spaarzaam aanwezig, dus het is belangrijk dat deze behouden wordt.
Aantasting van foerageergebieden is alleen ontheffingsplichtig indien door
aantasting van de foerageergebieden de functionaliteit van de nesten of
rustplaatsen van de huismus wordt aangetast.
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U stelt de volgende maatregelen voor om de functionaliteit van de nesten en
rustplaatsen van de huismus te waarborgen:
Het zo snel mogelijk verplaatsen van de bosjes, in ieder geval voor maart
2020;
Gedurende drie jaar monitoren of de beplanting aanslaat;
Het vervangen van beplanting die niet is aangeslagen door eenzelfde
plantensoort of een soort die dezelfde functie heeft voor de huismus;
Bij niet tijdig verplaatsen van de bosjes (als dit niet lukt voor maart), het
bedekken van de bosjes met een fijnmazig net (<2cm) ter voorkoming
van broedgevallen van andere vogelsoorten;
Na verplaatsing van de bosjes, en tijdens de werkzaamheden worden
tijdelijke bouwhekken en linten geplaatst om te voorkomen dat de
verplaatste beplanting schade ondervind.
De door u voorgestelde maatregelen zijn voldoende.
De werkzaamheden worden gestart in het broedseizoen en lopen tot november.
De werkzaamheden bevinden zich op dusdanige afstand van de nestplaatsen van
de huismus dat deze geen negatief effect zullen hebben op het broedsucces.
Daarnaast zorgt het reeds aanwezige bedrijf voor eenzelfde geluidsniveau;
namelijk met pieken in de geluidsbelasting. Het plaatsen van de damwand wordt
gedaan door ‘intrillen’. Hierbij verplaatsen de trillingen zich slechts enkele meters
door de grond waardoor de nestplaatsen niet worden aangetast. De maximale
geluidsbelasting ligt maximaal 15 dagen tussen de 75,1 en 80,2 dB, wat geen
verstorende werking zal hebben.
Daarnaast moeten vanwege de werkzaamheden en vanwege de realisatie van een
parkeerplaats, een ontsluitingsweg en een toegangsweg struiken verplaatst
worden. Deze struiken dienen naast foerageergebied als belangrijke rustplaats
voor de huismus. Door de combinatie van bovengenoemde maatregelen tijdens en
voor de realisatiefase zal er én geen negatief effect optreden op het broedsucces
van de huismussen en kan de functionaliteit van de nestlocaties ook buiten dit
seizoen worden gegarandeerd.
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Door het uitvoeren van bovenstaande maatregelen wordt voorkomen dat er
verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.1, lid 2 van de Wet natuurbescherming
overtreden worden. Een ontheffing is dan ook niet nodig.
Conclusie huismus
Dit houdt in dat het toegestaan is bovenstaande werkzaamheden zonder
ontheffing uit te voeren, mits de in dit besluit genoemde maatregelen worden
uitgevoerd. Dit besluit geldt slechts voor de hierboven genoemde soort en
beschreven verboden handelingen. Dit besluit geldt alleen voor de
werkzaamheden die conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor zover in dit
besluit zelf niet anders is aangegeven.
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U dient direct contact op te nemen met het bevoegd gezag indien bij het uitvoeren
van de werkzaamheden van het project andere beschermde soorten dan de
genoemde worden aangetroffen of andere handelingen als beoordeeld bij dit
besluit noodzakelijk zijn. Als u de maatregelen zoals genoemd in dit besluit niet
uitvoert, heeft u (mogelijk) toch ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig.
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