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Geachte , 

Op 15 april 2021 heeft u een ontheffing aangevraagd. Ik heb uw aanvraag 

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 

‘Overnachtingshaven Bergambacht’, gelegen in de gemeente Krimpenerwaard. Het 

project betreft het vergroten van de haven. De werkzaamheden bestaan uit:  

▪ Grondwerk (vergroten havenkom)

▪ Aanleg talud en bodembescherming

▪ Aanpassen strekdam

▪ Aanleg grondkerende constructie met afmeervoorzieningen

▪ Aanleg drijvende afmeervoorziening

▪ Aanleg ontsluitingsweg

U vraagt ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5, lid 1, lid 3 

en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor wat betreft exemplaren van de 

rivierrombout (Stylurus flavipes). 

Besluit 

Ik verleen u voor de periode van 1 september 2021 tot en met 1 september 2022 

ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5, lid 1 en lid 4 van de 

Wet natuurbescherming voor zover dit betreft het opzettelijk doden of vangen van 

de rivierrombout en het voortplantings- of rustplaatsen van de rivierrombout 

beschadigen of vernielen. 

Ik verleen u geen ontheffing van de verbodsbepaling genoemd in artikel 3.5, lid 3 

van de Wet natuurbescherming voor zover dit betreft het eieren van de 

rivierrombout opzettelijk vernielen of rapen.  
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De overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan dit besluit worden in 

bijlage 1 toegelicht.  

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden: 

Algemene voorschriften 

a. De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soort en beschreven

verboden handelingen verleend.

b. Deze ontheffing geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de aanvraag

worden uitgevoerd, voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is

aangegeven.

c. Deze ontheffing geldt alleen voor de werkzaamheden die vallen onder de

bevoegdheid van onze minister conform artikel 1.3 van de wet.

d. Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, betreft het plangebied voor de

realisatie van het project ‘Overnachtingshaven Bergambacht’, gelegen in de

gemeente Krimpenerwaard aan de Lekdijk-Oost 17 in Bergambacht, ten

noorden grenzend aan het bedrijventerrein en de huidige loskade, aan de

westzijde grenzend aan de veerstoep, één en ander zoals is weergegeven in

afbeelding 1 en afbeelding 2 (bijlage 2 bij dit besluit).

e. De ontheffinghouder dient onverwijld 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 bedoeld in voorschrift b noodzakelijk zijn.

f. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de

ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers of in opdracht van de

ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder of haar

rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de

juiste naleving van deze ontheffing.

g. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze

ontheffing en de bijbehorende brief op de locatie van de werkzaamheden

aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde

toezichthouders of opsporingsambtenaren.

h. De ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden zullen

aanvangen bekend is, het bijgevoegde meldingsformulier volledig in te vullen

en naar het bevoegd gezag te zenden.

Specifieke voorschriften 

i. U dient, met in achtneming van onderstaande voorschriften, de maatregelen

uit te voeren zoals beschreven in hoofdstuk 5 en 6 van het bij de aanvraag

gevoegde rapport ‘Activiteitenplan overnachtingshaven Bergambacht’ van 9

april 2021 (zie bijlage 3 bij dit besluit).
j. U dient bij de planning van de werkzaamheden rekening te houden met de

uitsluitperiode van de rivierrombout. Deze loopt globaal van eind mei tot en

met half augustus. Afhankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden
kan deze periode langer dan wel korter zijn. De geschiktheid van de periode
voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient te worden bepaald door een
deskundige op het gebied van de rivierrombout.
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Overige voorschriften 

k. De werkzaamheden en bovengenoemde voorschriften dienen te worden

uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige1 op het gebied van de

soorten waarvoor ontheffing is verleend.

l. U dient een ecologisch werkprotocol op te stellen met daarin bovengenoemde

voorschriften. Alle betrokken partijen, met name de uitvoerenden op de bouw- 

of projectlocatie, dienen van het werkprotocol op de hoogte te worden

gesteld.

m. Indien blijkt dat de in de ontheffing gestelde termijn niet voldoende is om de

werkzaamheden waarop de ontheffing betrekking heeft uit te voeren, dient u,

minimaal vier maanden voor het verstrijken van deze termijn, een verzoek tot

verlenging van de ontheffing in te dienen. Dit voorkomt onnodige vertraging

van het project.

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. 

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 

Teammanager Vergunningen Natuur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

1 “Onder een ecologisch deskundige verstaan wij een persoon die ecologisch advies verstrekt of werkzaamheden 

begeleidt op het gebied van habitats en soorten en die schriftelijk aantoonbare ervaring en specifieke ecologische 

kennis heeft.” 
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Bijlage 1: Overwegingen Wet natuurbescherming 

Afwijzing artikel 3.5, lid 3 van de Wet natuurbescherming 

Uit de aanvraag blijkt dat ontheffing is aangevraagd van de verbodsbepalingen 

genoemd in artikel 3.5, lid 3 van de Wet natuurbescherming voor zover dit betreft 

het in de natuur opzettelijk vernielen of rapen van eieren als bedoeld in het eerste 

lid van artikel 3.5 artikel Wnb. Ontheffing voor het opzettelijk vernielen of rapen 

van eieren is in casu niet aan de orde omdat buiten de uitsluipfase (eind mei tot 

half augustus) wordt gewerkt. 

Instandhouding van de rivierrombout 

Artikel 3.5, lid 1 en lid 4 Wet natuurbescherming 

De rivierrombout bevindt zich vermoedelijk in het plangebied. Aan de westzijde van 

het plangebied is een groot, luw zandstrand. Dit is een geschikte uitsluipplaats voor 

de soort. Ook kunnen er larven van de rivierrombout op de rivierbodem van de Lek 

voorkomen. Bovendien zijn er verschillende waarnemingen van de rivierrombout 

bekend van de gors aan zuidoever van de lek, direct tegenover het plangebied. De 

aanwezigheid van rivierrombout in het plangebied is daarmee niet uit te sluiten. 

Als gevolg van het ontgraven van het gehele plangebied wordt het leefgebied van 

de rivierrombout, ongeveer 200 meter aan zandige oevers, aangetast. Om 

negatieve effecten van de werkzaamheden op de rivierrombout tot een minimum 

te beperken stelt u maatregelen voor zoals beschreven in hoofdstukken 5 en 6 van 

het bij de aanvraag gevoegde rapport ‘Activiteitenplan overnachtingshaven 

Bergambacht’ van 9 april 2021. De door u voorgestelde maatregelen zijn voldoende. 

Samengevat stelt u de volgende maatregelen voor om de functionaliteit van de 

voortplantings- of rustplaatsen van de rivierrombout te waarborgen. De bagger- en 

grondwerkzaamheden in de waterbodem en zandstrandjes en werkzaamheden aan 

het westelijk deel van de strekdam worden buiten de uitsluiptijd van de 

rivierrombout, buiten de periode eind mei tot half augustus, uitgevoerd. Voor het 

vernietigen van het voortplantingshabitat zijn geen mitigerende maatregelen 

mogelijk. Wel is het verlies van het voortplantingshabitat reeds gecompenseerd via 

het ‘Natuurcompensatieplan overnachtingsplaatsen Beneden-Lek’ zoals beschreven 

in hoofdstuk 6 van het bij de aanvraag gevoegde rapport ‘Krimpenerwaard 

Veerstoep Bergambacht Natuurcompensatieplan’ van 21 januari 2021, en het 

volledige rapport ‘Natuurcompensatieplan overnachtingsplaatsen Beneden-Lek’ uit 

2015. Als gevolg van de (graaf)werkzaamheden zullen de zandige oevers binnen 

het projectgebied namelijk permanent verdwijnen. In totaal ontstaat ruim 200 

meter aan nieuwe zandige oevers bij de locatie Oostelijk Balkengat. 

Met inachtneming van alle genoemde maatregelen zorgt u vooraf voor voldoende 

alternatief voortplantings- of rustplaatsen die in kwantiteit en kwaliteit 

overeenkomen met de huidige functionaliteit voor de aanwezige populatie van de 

rivierrombout. 
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Door de werkzaamheden zal het zandstrandje in het westelijk deel van het 

projectgebied permanent verdwijnen. Het kleine stromingsluwe deel van de 

strekdam in het westelijk deel blijft intact, maar wordt wel aangepast tijdens de 

werkzaamheden. Daarnaast wordt de waterbodem opnieuw geprofileerd, wat effect 

heeft op de habitat van de larven van de rivierrombout. De rivierrombout breidt 

zich sinds 1996 uit over het Nederlandse rivierengebied. De soort is vrij zeldzaam 

maar is langs de grote rivieren plaatselijk vrij algemeen. De recente trend van de 

soort is echter niet duidelijk omdat de soort moeilijk te volgen is. Uit inventarisaties 

blijkt wel dat de soort op meerdere locaties rond het plangebied aanwezig is. Op 

lokaal en regionaal niveau lijkt een stabiele populatie aanwezig. 

Door de geplande werkzaamheden zouden individuen van de rivierrombout gedood 

kunnen worden en voortplantings- of rustplaatsen beschadigd of vernield worden. 

Deze aantasting is dan ook een overtreding van de verbodsbepalingen zoals deze 

genoemd zijn in artikel 3.5, lid 1 en lid 4 Wet natuurbescherming. Om deze redenen 

wordt ontheffing verleend. 

Na de werkzaamheden is het plangebied ongeschikt als leefgebied voor de 

rivierrombout. Er zullen echter elders voldoende zandige oevers ontstaan als 

leefgebied voor de rivierrombout. De gunstige staat van instandhouding van de 

rivierrombout komt niet in gevaar, mits gewerkt wordt volgens de door u 

voorgeschreven maatregelen.  

Andere bevredigende oplossing 

Zes potentiële locaties zijn onderling vergeleken op geschiktheid voor 

overnachtingsplaatsen. Voor de locatie Bergambacht zijn in de MER vervolgens vier 

onderscheidende varianten beoordeeld. Op basis van de MER is geconcludeerd dat 

de haven bij Bergambacht de meest geschikte locatie is, dit met name vanwege de 

aanwezigheid van de huidige loshaven en de landschappelijke inpasbaarheid. Een 

andere variant zouden ook verbodsbepalingen uit de Wnb overtreden worden, 

omdat er sprake zou zijn van een vergelijkbaar ruimtegebruik en een vergelijkbare 

functie.  

De werkzaamheden vinden geleidelijk en gelijktijdig plaats van west naar oost, 

waarbij als eerste de zone waar de rivierrombout kan voorkomen wordt uitgevoerd. 

De werkzaamheden hier starten in verband met de aanwezigheid van de 

rivierrombout pas na de uitsluipperiode. Omdat er geen alternatief is voor de groen-

, bagger-, grond-, damwand- en overige werkzaamheden en de voor de 

rivierrombout belangrijke delen van het projectgebied in de voor de rivierrombout 

meest geschikte periode worden uitgevoerd wordt geborgd dat de uitvoeringswijze 

voor de rivierrombout heeft meest geschikt is. 

Door de gekozen inrichting, werkwijze en de planning (buiten de kwetsbare periode) 

wordt schade aan de rivierrombout zoveel mogelijk voorkomen. Hiermee is 

voldoende aangetoond dat geen andere bevredigende oplossing voorhanden is. 
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Belang 

U heeft ontheffing van verbodsbepalingen aangevraagd op grond van het belang 

genoemd in artikel 3.8, lid 5, sub b van de Wet natuurbescherming ‘de 

volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot 

openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en 

met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten’. 

De aanleg van de overnachtingsplaatsen draagt bij aan de beschikbaarheid van 

voldoende beschutte overnachtingsplaatsen voor de doorgaande binnenvaart langs 

deze route. Dit is nodig voor vlot en veilig vervoer over water. Het zorgt ervoor dat 

binnenschippers zich aan de wettelijk voorgeschreven rusttijden kunnen houden en 

draagt zo bij aan de vaarwegveiligheid. 

Gelet op het voorgaande ben ik van oordeel dat het belang ‘de volksgezondheid, de 

openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met 

inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het 

milieu wezenlijke gunstige effecten’ voldoende is om de negatieve effecten op de 

rivierrombout, die als gevolg van de uitvoering van het project zullen optreden, te 

rechtvaardigen. 




