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1.
Inleiding

In januari 2005 besloten de voor het Waddenzeebeleid
verantwoordelijke bewindspersonen dat een toetsing
diende plaats te vinden van het concept-Aanpaste Deel 3
van de Planologische KernBeslissing (verder te noemen:
pkb) Derde Nota Waddenzee aan artikel 6 van de Europese
Habitatrichtlijn. Er werd geconcludeerd, dat de pkb Derde
Nota Waddenzee een plan is met voldoende bestuurlijke
duidelijkheid en mogelijk ook met voldoende juridische
consequenties voor menselijke activiteiten in het gebied, en
dat daarom voor het vaststellen van de pkb duidelijk moet
zijn, of de daarin gemaakte keuzes op voorhand, de toets aan
artikel 6 van de habitatrichtlijn kunnen doorstaan
Ook de rechtspraak van de Raad van State in de laatste
maanden van 2004 heeft bijgedragen aan het besluit tot de
toetsing van deze pkb.
De toetsing aan artikel 6 van de Habitatrichtlijn (in dit
rapport verder gemakshalve aangeduid als ‘passende
beoordeling’ of pb) vond plaats op het abstractieniveau van
de pkb Waddenzee. Bezien is, of voor de in de pkb vermelde
beleidsuitspraken – rekening houdende met alle praktisch
mogelijke mitigerende voorwaarden – aantasting van de
natuurlijke kenmerken van de Waddenzee kan worden
uitgesloten.
De nu uitgevoerde passende beoordeling laat onverlet dat
in een later stadium bij de feitelijke vergunningverlening op
meer concreet niveau opnieuw getoetst moet worden of een
activiteit zich verdraagt met de Vogel- en Habitatrichtlijn
(VHR). De pkb stelt immers dat “plannen, projecten of
handelingen mogelijk zijn, mits zij passen binnen de
hoofddoelstelling voor de Waddenzee en zij de toets van
het afwegingskader, zoals vastgelegd in deze pkb, kunnen
doorstaan.”
De passende beoordeling is uitgevoerd door een projectgroep
bestaande uit medewerkers van de ministeries van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Verkeer
en Waterstaat, van Economische Zaken en van Defensie,
aangevuld met externe deskundigen van de bureaus Royal



Limiterende (of randvoorwaarden stellende) voorwaarden worden in dit
rapport als onderdeel beschouwd van mitigerende voorwaarden.

Haskoning, BügelHajema, ECCA en Komeet. Een medewerker
van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
was agendalid.
Opdrachtgever was de Minister van VROM; gedelegeerd
opdrachtgever was de projectleider pkb Derde Nota
Waddenzee. Tussen- en eindrapportage zijn voorgelegd aan
de Interdepartementale Waddenzee-Commissie, waarbij
sturingsvragen werden beantwoord. In de slotfase is een
advies over de bevindingen van de projectgroep ingewonnen bij
de Directie Kennis (voorheen: ExpertiseCentrum LNV) van het
ministerie van LNV en bij een Interdepartementale Juridische
Werkgroep. Naar aanleiding van deze wetenschappelijke respectievelijk juridische audit is de passende beoordeling
aangepast.
In de loop van het project is ook besloten om de bevindingen
te gebruiken in het aansluitende project van de Strategische
Milieu-Beoordeling (verder te noemen: SMB) van de pkb
Derde Nota Waddenzee, een project waartoe genoemde
bewindspersonen in maart 2005 hebben besloten. Niettemin
dienen een toetsing aan artikel 6 Habitatrichtlijn (pb) en een
SMB verschillende doelen, en moeten zij aan verschillende
(wettelijke) vereisten voldoen. Daarom wordt in dit
rapport gescheiden gerapporteerd over de toetsing aan de
Habitatrichtlijn.
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2.
Samenvatting

Aanleiding
De pkb Waddenzee is een integraal en kaderstellend
ruimtelijk plan, met voornamelijk indirecte maar mogelijk
ook directe juridische consequenties voor het bodemgebruik.
Geconcludeerd is, dat moet worden nagegaan of op voorhand
kan worden uitgesloten dat de pkb Waddenzee significante
gevolgen heeft voor de natuurlijke kenmerken van de
Waddenzee. Hierbij is van belang dat deze pkb in haar soort
een tamelijk concreet ruimtelijk plan is dat menselijke
activiteiten reguleert, alsook dat de Waddenzee een belangrijk
natuurgebied van internationale en Europese betekenis is.
In dat geval moet de pkb worden beschouwd als een “plan”
in de zin van de Europese Habitatrichtlijn (verder te noemen:
HR), en verplicht deze HR tot het uitvoeren van een passende
beoordeling van de pkb, voorafgaand aan het vaststellen
ervan (HR, artikel 6, lid 3). Inmiddels is de HR volledig
geïmplementeerd in de Natuurbeschermingswet 1998 (verder
te noemen: Nbw).
Werkwijze (samenvatting van hoofdstuk 4)
Omdat de aanwijzingsbeschikking krachtens de Europese
Vogelrichtlijn (VR) niet specifiek is over de ambitie van het
beschermingsregime, én omdat de aanwijzingsbeschikkingen
krachtens de HR nog niet zijn vastgesteld, is bij de toetsing
uitgegaan van de bepaling in de HR die stelt dat de
natuurlijke habitats en de wilde dier- en plantensoorten
van communautair belang in een gunstige staat van
instandhouding behouden dienen te blijven of hersteld moeten
worden (artikel 6, lid 1). De aanwezige habitattypen en soorten
zijn ontleend aan de aanwijzingsbeschikking VR-gebied, de
aanvullende gegevens die zijn opgenomen in de database
die in 2004 naar de Europese Commissie is gezonden, en de
aanmelding van de Waddenzee als HR-gebied.
Voor iedere voldoende concreet geformuleerde en in de
pkb toegestane activiteit is nagegaan, wat de aard van de
beïnvloeding van de betreffende activiteit is op de voor het
pkb-gebied, relevante VHR-habitattypen en –soorten, waar die
beïnvloeding zich in het pkb-gebied met name manifesteert
en zo mogelijk, wat de mate van beïnvloeding is. Gezien het
abstractieniveau van de pkb geschiedde dit laatste doorgaans
op een kwalitatieve manier. Ook is nagegaan of in de pkb
toegestane activiteiten significante gevolgen kunnen hebben
voor andere VHR-gebieden.

Bij de bepaling van de mogelijke effecten is rekening
gehouden met alle mogelijke mitigerende maatregelen. Indien
ondanks mitigerende en maatregelen schadelijke effecten van
de activiteit optreden, is vervolgens bezien of redelijkerwijs
kan worden uitgesloten dat deze effecten significante
gevolgen kunnen hebben voor de natuurlijke kenmerken
van het gebied. Indien dit niet kan worden uitgesloten, bij
voorbeeld omdat volgens een letterlijke uitleg van een pkbuitspraak aan een bepaalde activiteit veel ruimte kan worden
geboden, is aangegeven dat het uitvoeren van een passende
beoordeling te zijner tijd nogmaals op gedetailleerde wijze
dient te geschieden bij de afzonderlijke en meer concrete
vergunningverlening voor de betreffende activiteit.
Tot slot is via het opstellen van tabellarische overzichten
van de conclusies over de effecten van de afzonderlijke
beleidsuitspraken nagegaan, of de cumulatie van alle plannen,
projecten en handelingen- zowel bestaande als nieuwe,
en zowel binnen als buiten de Waddenzee – dus inclusief
de door de pkb toegelaten nieuwe plannen, projecten en
handelingenzou kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor één
van de in stand te houden habitattypen en soorten zodanig
dat de natuurlijke kenmerken van het gebied zouden kunnen
worden aangetast.
Bijdrage pkb Waddenzee aan NATURA 2000 (samenvatting
van hoofdstuk 5)
De in de pkb Waddenzee opgenomen hoofddoelstelling voor
de Waddenzee is de duurzame bescherming en ontwikkeling
van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het
unieke open landschap. Realisatie van de hoofddoelstelling
levert een belangrijke bijdrage aan NATURA 2000. Dit is een
samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden op
het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie.
In de pkb Waddenzee zijn een groot aantal de natuur ten goede
komende beleidsuitspraken opgenomen die gericht zijn op
de instandhouding en de verbetering van de Waddenzee als
Habitat- en Vogelrichtlijngebied. Dankzij dit beleid wordt een
bijdrage geleverd aan:
- behoud en een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling van het
ecosysteem
- behoud van een kenmerkende soortensamenstelling en
vergroting van de biodiversiteit
- verbetering van de waterkwaliteit
- rust voor vogels en zeehonden en voorkomen van verstoring
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- aanzienlijke terugdringing van bodemberoering op de
platen
- bescherming van zeegrasvelden en litorale mosselbanken
Effecten pkb waddenzee op kwalificerende natuurwaarden
(samenvatting van hoofdstuk 6 en 8)
De passende beoordeling is uitgevoerd vanuit kennis over de
huidige beleids- en beheerspraktijk (dit met betrekking tot de
omvang, de wijze van uitvoering en de locatie). De conclusies,
aannames en overwegingen zijn nadrukkelijk opgesteld vanuit
de veronderstelling dat die huidige praktijk zal worden gecontinueerd. Thans niet voorziene afwijkingen van de huidige
praktijk kunnen mogelijk tot een andere of een meer genuanceerde conclusie leiden. Deze passende beoordeling heeft
daarom voor afwijkende activiteiten een relatieve waarde. In
de passende beoordeling op projectniveau, waarin de details
die niet in de onderhavige passende beoordeling zijn beoordeeld worden uitgewerkt, zal dit aan de orde moeten komen.
Bij de passende beoordeling is uitgegaan van de voorlopige
instandhoudingsdoelstelling voor de Waddenzee (zie hoofdstuk 4 en bijlage 1). In de loop van 2006 worden de definitieve
instandhoudingsdoelstellingen voor de Waddenzee vastgesteld. Vanaf dat moment dienen de definitieve doelstellingen
als uitgangspunt gehanteerd te worden bij de vergunningverlening voor activiteiten in de Waddenzee.

- exploratie- en exploitatie-activiteiten ten behoeve van
gaswinning
Dergelijke activiteiten kunnen – afhankelijk van de plaats
van de boor/winlocatie – op enkele eilanden leiden tot
significante gevolgen vanwege de aanwezigheid van duinHabitattypen en –soorten.
- mosselzaadvisserij in sublitoraal resp. litoraal
Het belangrijkste effect betreft de verplaatsing
van mosselzaad van de beviste locatie naar de
mosselkweekpercelen. Hierdoor zal op de eerste locatie
mogelijk minder biomassa in de vorm van mosselzaad voor
vogels resteren dan in het geval dat er geen visserij zou
plaatsvinden.
- garnalenvisserij
Deze vorm van visserij leidt tot oppervlakkige verstoring
van de onderwaterbodem en de eventueel aanwezige
overige substraten met de daarop aanwezige fauna. Ook
worden garnalen onttrokken aan het ecosysteem, ofschoon
er geen aanwijzing is dat de afname van volwassen garnaal
in diepere delen van Waddenzee effect op qualificerende
vogelsoorten heeft. Van de bijvangst (onder meer
ondermaatse vis) zal een deel niet overleven.

Voor deze en meer beleidsuitspraken geldt, dat de mate
waarin gevolgen voor de Waddenzee optreden, afhankelijk
is van de omvang van de activiteit, de wijze en het tijdstip
In totaal zijn ca. 40 in de pkb toegestane activiteiten
van uitvoering en de locatie waar de activiteit zich afspeelt.
beoordeeld. Op grond van de best beschikbare kennis en
Gegeven het abstractieniveau van de pkb is daarom over
expert-judgement wordt geconcludeerd dat er voor het
de schadelijkheid van de gevolgen van die activiteiten in
merendeel van de beoordeelde activiteiten geen sprake zal
kwantitatief opzicht op voorhand weinig te zeggen. Dit kan
zijn van aantasting van de natuurlijke kenmerken van het
pas in kaart worden gebracht in het kader van eventuele
gebied.
concrete toekomstige vergunningverlening. Daarbij luidt
Op grond van de uitgevoerde passende beoordeling is
het uitgangspunt voor beleidsuitspraken in de pkb, dat
vastgesteld dat enkele beleidsuitspraken naar de letter
plannen, projecten of handelingen alleen mogelijk zijn mits
genomen de ruimte bieden om ingrepen uit te voeren waarbij, zij passen binnen de hoofddoelstelling en zij de toets van het
op grond van deze habitattoets op macroniveau, aantasting
afwegingskader, zoals vastgelegd in de pkb, kunnen doorstaan
van de natuurlijke kenmerken niet kan worden uitgesloten.
(pkb H3, inleiding). Dit afwegingskader is ontleend aan de
Het betreft:
nieuwe Natuurbeschermingswet, waarin artikel 6 van de HR is
- landinwaartse uitbreiding van havens en bedrijventerreinen omgezet. Deze bepaling uit de pkb vormt het ‘vangnet’ om met
Een dergelijke landinwaartse uitbreiding kan op enkele
de Natuurbeschermingswet en de Habitat- en Vogelrichtlijn
eilanden leiden tot significante gevolgen vanwege de
strijdige aantasting van het gebied te voorkomen.
aanwezigheid van duin-Habitattypen.
Geconcludeerd kan daarom worden dat het merendeel van de
in pkb genoemde activiteiten niet leidt tot aantasting van de
natuurlijke kenmerken van het gebied. Voor vier activiteiten
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is – op het niveau van de pkb – aantasting van de natuurlijke
kenmerken van het gebied niet bij voorbaat uit te sluiten.
Cumulatieve gevolgen (samenvatting van hoofdstuk 7)
Het effect van alle menselijke activiteiten te samen kon
slechts in kwalitatieve zin worden beschreven. Dit is gedaan
in een aantal effecten-matrices (bijlage 4). Hierbij is ook
rekening gehouden met plannen of projecten buiten de
Waddenzee met mogelijke gevolgen voor het pkb-gebied.
Indien wordt gekeken naar de beïnvloeding per habitattype
en – soort en per vogelrichtlijnsoort (bijlage 4, tabellen 1A,
B en C en 3), dan blijken de soorten vogels en zeehonden aan
de meeste gevallen van beïnvloeding bloot te staan. Het gaat
daarbij zowel om lokale als om bovenlokale beïnvloeding.
Dit betreft veelal tijdelijke of periodieke beïnvloeding.
Doorlopende beïnvloeding komt weinig voor.
Na de soorten zeehonden en vogels worden de habitattypen
“permanent overstroomde zandbanken”, “droogvallende
slikwadden en zandplaten” en “estuaria” op de meeste
manieren beïnvloed. Ook hierbij gaat het veelal om lokale
en bovenlokale beïnvloeding met een tijdelijk of periodiek
karakter.
Op het abstractieniveau van de pkb Waddenzee kunnen de
effecten niet worden gekwantificeerd. De cumulatie van
effecten is dan ook geen kwestie van een optelling van de
afzonderlijke effecten. Aan de scores in de optellingstabellen
3 en 4 kan geen andere betekenis worden toegekend dan
een signalerende. Omdat de meeste gevallen van cumulatie
van effecten ook nu al optreden in de Waddenzee, meent de
projectgroep dat de huidige toestand van de de natuur in
Waddenzee tevens een aanwijzing geeft over de ernst van die
cumulatie.
Onder meer uit het Wadden Sea Quality Status Report 2004
(QSR) is af te leiden, dat het de laatste jaren op een groot
aantal punten goed gaat met de Waddenzee. De in grote
lijn positieve beoordeling van de “staat van de Waddenzee”
lijkt er op te duiden, dat de cumulatie van de huidige
menselijke activiteiten in de Waddenzee op dit moment niet
leidt tot significante verslechtering van de gunstige staat
van instandhouding van het VHR-gebied Waddenzee. Wel
behoeven de door het QSR daarnaast genoemde negatieve
ontwikkelingen extra aandacht. Ook dient het bevoegd gezag
voor de vergunningverlening voor de diverse (bestaande

en nieuwe) activiteiten extra alert te zijn als het gaat om
activiteiten die in de effectenmatrices het hoogst scoren.
Er kan een moment komen dat “één bepaalde druppel de
emmer doet overlopen”. Zoals vermeld in de pkb, is een
systeem voor het vooraf stellen van strikte natuurgrenzen
voor alle menselijke activiteiten niet op korte termijn
operationeel te maken en wordt de huidige systematiek
gecontinueerd, waarbij in de pkb algemene grenzen aan
menselijk medegebruik van de Waddenzee worden gesteld,
aangevuld met een ”van-geval–tot-geval–beoordeling” bij de
vergunningverlening. Noodzakelijk hierbij is:
- te zorgen voor een goede monitoring van de VHRparameters en de menselijke activiteiten,
- voor invoering van “hand aan de kraan-principes” met
tijdige terugkoppelingsmechanismen, om zo nodig een
activiteit te kunnen beëindigen of beperken,
- en tenslotte ook te zorgen voor het opvullen van leemten in
kennis.

0

3.
pkb Waddenzee

3.1 Onderwerp van beoordeling
De pkb Waddenzee is een rijksbeleidsnota over de Waddenzee.
Dit is een natuurgebied van zodanig grote betekenis dat het
kabinet hiervoor in de jaren zeventig van de vorige eeuw een
bijzondere verantwoordelijkheid op zich heeft genomen. Deze
verantwoordelijkheid is neergelegd in de hoofddoelstelling:
“De duurzame bescherming en ontwikkeling van de
Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke
open landschap”. Het hierop gebaseerde rijksbeleid is
uitgewerkt in de pkb Waddenzee.
3.2 Beleidsinhoud
Het beleid van de pkb Waddenzee heeft betrekking op het
zogenaamde pkb-gebied, een gebied waarbinnen de eigenlijke
Waddenzee valt alsmede de aan het getij onderhevige gedeelte
van de waddeneilanden en de buitendijkse terreinen van het
vasteland. Sommige beleidsuitspraken reiken tot buiten dit
pkb-gebied.
Het beleid bestaat uit twee hoofdpijlers: de ‘hoofddoelstelling’
en een hierbij behorend ‘afwegingskader’ enerzijds en een
‘ontwikkelingsperspectief’ anderzijds. Hierop zijn een aantal
feitelijke beleidsuitspraken gebaseerd die enerzijds ruimte
voor natuur bieden en anderzijds ruimte voor menselijke
activiteiten. Voor alle concrete activiteiten met mogelijk
schadelijke invloed op de Waddenzee dient een toetsing plaats
te vinden aan het in de pkb opgenomen ‘afwegingskader’.
Dit betreft een aantal uitgangspunten en criteria in de vorm
van een stappenschema, die leiden tot een conclusie over
de toelaatbaarheid van een activiteit. Dit stappenschema is
gebaseerd op de voor de Waddenzee geldende (inter)nationale
wet- en regelgeving. Van belang hierbij is dat de Waddenzee
is aangewezen als Staatsnatuurmonument en dat op grond
van de Natuurbeschermingswet alle mogelijk verstorende
activiteiten in de Waddenzee vergunningplichtig zijn.
De hoofddoelstelling voor de Waddenzee is “de duurzame
bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als
natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap”.
Om dit doel te bereiken is het beleid gericht op de duurzame
bescherming en/of een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling
van:
- de waterbeweging en de hiermee gepaard gaande
geomorfologische en bodemkundige processen;
- de kwaliteit van water, bodem en lucht; de water- en

bodemkwaliteit dient zodanig te zijn dat verontreinigingen
slechts een verwaarloosbaar effect hebben op flora en
fauna;
- de flora en fauna;
en tevens op behoud van:
- de landschappelijke kwaliteiten, met name rust, weidsheid,
open horizon en natuurlijkheid, inclusief duisternis.
Tevens worden de in de bodem aanwezige archeologische
waarden beschermd.
Het ontwikkelingsperspectief geeft uitdrukking aan het
streven naar duurzame ontwikkeling van het gebied, zowel
op ecologisch als op sociaal-economisch en toeristischrecreatief terrein. Het formuleert voor deze beleidsgebieden
een aantal doelen.
In de pkb is een afwegingskader opgenomen waarin wordt
beschreven hoe de natuurwaarden, landschappelijke waarden,
archeologische waarden en de waterkwaliteit in de afweging
worden betrokken. Hierin is ook het afwegingskader van de
Natuurbehschermingswet 1998 opgenomen, welke is ontleend
aan artikel 6 van de Habitatrichtlijn.
De beleidsuitspraken die ruimte bieden aan dan wel
beperkingen inhouden voor menselijke activiteiten, vormen
het meest concrete deel van de pkb, ook al zijn de meeste
ervan erg algemeen (zie hoofdstuk Inleiding). Deze uitspraken
worden in dit rapport aan een passende beoordeling
onderworpen (zie hoofdstuk 4, 5 en 6). Een aantal uitspraken
wordt tevens onderworpen aan een strategische milieubeoordeling (SMB).
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4.
Werkwijze ‘passende
beoordeling’

4.1 Inleiding
De pkb bevat de hoofdlijnen van het rijksbeleid voor de
Waddenzee. De pkb is richtinggevend voor het ruimtelijke
beleid van provincies en gemeenten. Vastgesteld kan worden
dat er binnen de pkb (de Nota van Toelichting wordt binnen dit
kader buiten beschouwing gelaten) diverse typen van meer en
minder concrete beleidsuitspraken zijn opgenomen.
pkb’s bevatten 3 soorten beleidsuitspraken met verschillende
hardheid en rechtsgevolgen: ‘concrete beleidsbeslissingen’
(CBB’s), ‘beslissingen van wezenlijk belang’ en ‘indicatieve
uitspraken’. Het verschil hiertussen is het belang van de
beslissing voor de pkb als zodanig en de mate van bestuurlijke
binding. De CCB’s kennen de meeste binding en zijn doorgaans
ook het meest specifiek. De CBB’s moeten immers op basis
van de WRO bij vaststelling van andere ruimtelijke plannen
in acht worden genomen. Daarom heeft de wet beroep
opengesteld tegen een in een pkb opgenomen CBB. Ex ante
moet zodoende vaststaan dat aan de concrete uitvoering en
uitwerking van de CBB geen bezwaren in de weg staan. De
kanttekening past hierbij, dat van de in de pkb opgenomen
CBB’s er slechts één is met een toestemmend karakter; de
overige hebben een beschermend karakter.
Vastgesteld kan worden dat in theoretische zin uitvoering van
elk van de onderscheiden drie typen van beleidsuitspraken
(hierna: ‘pkb-items’) onderworpen kan worden aan een toets
in de zin van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Een breed scala
dus.
De projectgroep heeft de toetsing praktisch uitvoerbaar
gemaakt, door dit scala van uitspraken in te delen naar
strekking en mate van concreetheid. Dit wordt toegelicht in de
volgende paragraaf.
4.2 Eerste selectie
De mogelijk relevante pkb-items zijn allereerst opgedeeld
in een drietal categoriën: Beschermend, Toestemmend
en Algemeen (B-, T- en A-items). Hierbij bleek dat alleen
in hoofdstuk 3 van de pkb voor de passende beoordeling
relevante beleidsuitspraken staan vermeld.
De bovenstaande letterindicatie is aangebracht in het als
bijlage bijgevoegde ‘werkdocument’:

LetterIndicatie

Karakter

Omschrijving

B

Behoud,
bescherming
		
		

Gericht op behoud en
bescherming c.q. verdere
positieve ontwikkeling van de
relevante natuurwaarden

T

Toestemmend,
ruimte biedend
		
		
		

Ruimte biedend voor bepaalde
projecten, plannen of
activiteiten, niet specifiek
gericht op behoud en
bescherming

A

Algemeen, beschrijvend

Algemeen

B-items
Veel pkb-items zijn ‘verbiedend’, ‘beschermend’ of
‘stimulerend’ van aard: deze ‘beschermende’ pkb-items
zijn nadrukkelijk gericht op het behoud of verdere positieve
ontwikkeling van de relevante instandhoudingsdoelstellingen.
Soms zijn B-items als mitigerende bepaling gekoppeld aan
een bepaalde toegestane activiteit of ontwikkeling (T-item),
soms zijn deze items als autonome, de natuur ten goede
komende, beleidsuitspraak te beschouwen. In het eerste geval
wordt bij de beoordeling van het betreffende T-item rekening
gehouden met de ‘effecten wegnemende of verzachtende’ Bitems. De ‘autonome’ B-items vormen de basis van hoofdstuk
5 “Bijdrage pkb Waddenzee aan NATURA 2000”
T-items
Met de ‘toestemming verlenende beleidspunten’ geeft de
pkb op specifieke punten ruimte voor bepaald gebruik of
bepaalde ontwikkelingen. Het zal duidelijk zijn dat deze
‘toestemming verlenende’ pkb-items in theorie een passende
beoordeling vergen, waarbij gekeken moet worden of deze
pkb-items stroken met de bescherming en instandhouding
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van de kwalificerende soorten en habitattypen binnen het
waddenzeegebied.

zich in het pkb-gebied met name manifesteert en zo mogelijk,
wat de mate van beïnvloeding is. Gezien het abstractieniveau
van de pkb bleek dit laatste veelal niet mogelijk. Ook is
A-items
nagegaan of in de pkb toegestane activiteiten significante
Een klein aantal beleidspunten is algemeen, vaststellend van
gevolgen kunnen hebben voor andere VHR-gebieden. Een
aard en heeft geen relevantie in termen van de uit te voeren
samenvatting van deze beoordelingen is als hoofdstuk 6 in dit
passende beoordeling van de pkb: zij vallen buiten de selectie. rapport opgenomen; de volledige beoordelingen zijn als zgn.
formats in bijlage 3 opgenomen.
De afzonderlijke clusters aan bijeen gegroepeerde ‘B/
Bij de bepaling van de mogelijke effecten is rekening
T’- items (zie het werkdocument; opgenomen als bijlage
gehouden met bestaande en mogelijke nieuwe mitigerende
2) vormen tezamen het potentiële onderwerp van de
maatregelen.
passende beoordeling waarbij de groepering van aan elkaar
Indien ondanks mitigerende maatregelen schadelijke effecten
gerelateerde B- en T-items nadrukkelijk een algehele
van de activiteit aanwezig blijven, is vervolgens bezien of
conclusie mogelijk maakt.
wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel bestaat
Het geheel van alle clusters aan geselecteerde ‘B’ en ‘T’-items dat er geen schadelijke gevolgen zijn voor de natuurlijke
vormt de basis voor het opstellen van de cumulatieparagraaf
kernmerken van het gebied. Hierbij is getoetst aan de
(hoofdstuk 7).
voorlopige instandhoudingdoelstelling voor de Waddenzee,
luidend:
4.3 Tweede selectie
“Het beleid en beheer ten aanzien van de voorlopige
De passende beoordeling heeft niet op alle onderdelen van
instandhoudingsdoelstellingen voor de Waddenzee zijn
de pkb betrekking omdat niet alle pkb-beleidsuitspraken
gericht op een duurzame bescherming en ontwikkeling
concreet genoeg zijn om een kader te vormen voor
van de Waddenzee als natuurgebied, waarbij de menselijke
toekomstige besluiten. Er moet immers voor de pkbinvloed hierop zo gering mogelijk dient te zijn, en voor de
beleidsuitspraak redelijkerwijs in tijd en ruimte een causaal
structuren, soorten, planten en dieren die op grond van de
verband te leggen zijn tussen de toegestane activiteit en de
Vogel- en Habitatrichtlijn voor de Waddenzee kwalificeren een
gevolgen voor de natuur.
gunstige staat van instandhouding behouden of herstellen.
Bij de tweede selectie is nagegaan welke T-items in de pkb
Het beleid en beheer zijn daarbij gericht op een duurzame
Waddenzee onvoldoende concreet zijn om onderwerp te
bescherming en een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling
worden van een passende beoordeling. In het werkdocument
van onder meer waterbewegingen en de hiermee gepaard
is dit aangegeven.
gaande geomorfologische, bodemkundige en hydrologische
processen, van de kwaliteit van water, bodem en lucht,
4.4 Mogelijke beïnvloeding van habitattypen en soorten VHR
alsmede van de (bodem)flora en de (bodem)fauna, onder
De na de selecties resterende T-items vormen de
meer omvattende de foerageer-, broed- en rustgebieden van
‘werkvoorraad’. Allereerst is clustergewijs per T-item bezien
vogels.”
welke VHR-habitattypen en –soorten mogelijk beïnvloed
kunnen worden door de in de pkb toegestane activiteiten
De definitieve instandhoudingsdoelstellingen voor de
of ontwikkelingen. Uitgegaan is van de best beschikbare
Waddenzee zullen nog worden vastgesteld. Vanaf dat
wetenschappelijke kennis terzake en van expert judgement.
moment dienen de definitieve doelstellingen als uitgangspunt
gehanteerd te worden bij de vergunningverlening voor
4.5 Bepaling of mogelijk significante effecten kunnen
activiteiten in de Waddenzee.
optreden
Per toegestane activiteit (T-item) is vervolgens nagegaan wat
Onder “staat van instandhouding van een natuurlijke habitat”
de aard van de beïnvloeding van de betreffende activiteiten
wordt verstaan: de som van de invloeden die op de betrokken
op de VHR-habitattypen en –soorten is, waar die beïnvloeding
natuurlijke habitat en de daar voorkomende typische soorten
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inwerken en op lange termijn een verandering kunnen
bewerkstelligen in de natuurlijke verspreiding, de structuur
en de functies van die habitat of die van invloed kunnen zijn op
het voortbestaan op lange termijn van de betrokken typische
soorten op het in artikel 2 bedoelde grondgebied (bron:
Handleiding Beheer van “Natura 2000”-gebieden, 2000).
De “staat van instandhouding” van een natuurlijke habitat
wordt als “gunstig” beschouwd wanneer:
- het natuurlijke verspreidingsgebied van de habitat en de
oppervlakte van die habitat binnen dat gebied stabiel zijn of
toenemen, en
- de voor behoud op lange termijn nodige specifieke
structuur en functies bestaan en in de afzienbare toekomst
vermoedelijk zullen blijven bestaan, en
- de staat van instandhouding van de voor die habitat typische
soorten gunstig is.
(bron: Handleiding Beheer van “Natura 2000”-gebieden, 2000)
Onder “staat van instandhouding van een soort” wordt
verstaan: het effect van de som van de invloeden die op de
betrokken soort inwerken en op lange termijn een verandering
kunnen bewerkstelligen in de verspreiding en de grootte van
de populaties van die soort op het bedoelde grondgebied.
De “staat van instandhouding” van een soort wordt als
“gunstig” beschouwd wanneer:
- uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken
soort nog steeds een levensvatbare component is van de
natuurlijke habitat waarin hij voorkomt, en dat vermoedelijk
op lange termijn zal blijven, en
- het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet
kleiner wordt of binnen afzienbare tijd lijkt te zullen
worden, en
- er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk
zal blijven bestaan om de populaties van die soort op lange
termijn in stand te houden;
Van significante gevolgen voor de Waddenzee is sprake, wanneer de in de pkb toegestane activiteit, afzonderlijk of in
combinatie met andere activiteiten, ondanks mitigerende
maatregelen, de hiervoor vermelde instandhoudingsdoelstelling voor de Waddenzee in gevaar dreigt te brengen. Dit is met
name beoordeeld in het licht van de specifieke milieukenmerken en omstandigheden van de Waddenzee als Vogel- en

Habitatrichtlijngebied.
De bepaling of de gunstige staat van instandhouding wordt
aangetast, is in deze ‘passende beoordeling’ uitgevoerd met
behulp van een daarvoor ontwikkeld format. Uitgegaan is van
de best beschikbare wetenschappelijke kennis en van expert
judgement, waarna gemotiveerd is aangegeven op grond van
welke overwegingen conclusies zijn getrokken. Alle ingevulde
formats zijn als bijlage aan het rapport toegevoegd.
De Habitattoets is voor wat betreft bestaande activiteiten
uitgevoerd op basis van de huidige praktijk (omvang, wijze van
uitvoering, locatie). De conclusies, aannames en overwegingen
zijn nadrukkelijk opgesteld vanuit de continuering van de
huidige praktijk. Thans niet voorziene afwijkingen van de
huidige praktijk kunnen mogelijk tot een andere of een meer
genuanceerde conclusie leiden. Deze passende beoordeling
heeft daarom voor afwijkende activiteiten een relatieve
waarde. In de passende beoordeling op projectniveau, waarin
de details die niet in de onderhavige passende beoordeling
zijn beoordeeld worden uitgewerkt, zal dit te zijner tijd moeten
blijken bij de vergunningverlening.
4.6 Activiteiten met mogelijke significante gevolgen
Indien uit de voorgaande exercitie blijkt dat beleidsuitspraken
in de pkb zijn opgenomen waarvan wetenschappelijk gezien
redelijkerwijs niet met zekerheid valt uit te sluiten dat deze
significante gevolgen kunnen hebben, dan is nagegaan
met welke aanvullende mitigerende of maatregelen deze
zekerheid alsnog kan worden verkregen. De betreffende
maatregelen zijn (als aanbeveling) in de formats opgenomen.
Zij kunnen worden gebruikt bij de vergunningverlening voor de
afzonderlijke activiteiten, en mogelijk door de opstellers van
het uiteindelijke deel 3 van de pkb.
De activiteiten waarvoor desondanks het vermoeden van het
kunnen optreden van significante gevolgen blijft bestaan,
zijn herkenbaar opgenomen in hoofdstuk 8 van dit rapport.
In deze pkb staat ook duidelijk aangegeven voor welke
aspecten van de activiteit het vermoeden van schadelijke
gevolgen niet kan worden uitgesloten. Het bevoegde gezag
kan, bijvoorbeeld door de beleidsuispraak in de pkb aan te
passen, de mogelijkheid van het optreden van schadelijke
effecten wegnemen. Daarbij moet worden bedacht, dat juist
voor deze activiteiten de nadere passende beoordeling te
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zijner tijd op het concrete projectniveau van groot belang is.
De mogelijkheid van het optreden van schadelijke effecten
is immers afhankelijk van de omvang van de activiteit, de
voorgenomen locatie en de wijze en het tijdstip van uitvoering.
Eén en ander is meestal niet af te leiden uit de pkb-tekst.
Naast het afwegingskader uit de pkb verplicht de Nbw (artikel
19f, lid 1) tot het uitvoeren van een passende beoordeling op
projectniveau, wanneer op grond van objectieve gegevens niet
kan worden uitgesloten dat afzonderlijk of in combinatie met
andere plannen of projecten significante gevolgen kunnen
optreden voor de Waddenzee. Voor die passende beoordeling
op projectniveau kan gebruik worden gemaakt van de
informatie uit deze passende beoordeling van de pkb.
4.7 Cumulatietoets
Tijdens het project is geconstateerd dat een beoordeling van
de cumulatie van effecten per afzonderlijke format leidde
tot te beperkte conclusies. Daarom is ten behoeve van de
cumulatietoets - in navolging van het rapport “Met de natuur
in zee”, EC-LNV, Wageningen 2001 - op twee manieren
gekeken naar de cumulatieve effecten van de in de pkb
toegestane activiteiten of ontwikkelingen:
Per type en soort van de VHR
Aan de hand van de opgestelde formats is met een
effectenmatrix in beeld gebracht welke typen en soorten
weinig, gemiddeld of vaak scoren als het gaat om mogelijke
beïnvloeding door alle in de pkb toegestane activiteiten of
ontwikkelingen.
Gelijksoortige effecten
De pkb-items zijn in een tweede matrix opgedeeld naar
de aard van de effecten (bijvoorbeeld rustverstoring,
bodemberoering etc.) van de betreffende activiteit. Hieruit
blijkt welke effecten vaak, gemiddeld of weinig voorkomen.
In
-

beide tabellen is de beïnvloeding onderverdeeld naar:
ruimte: lokale en bovenlokale invloed
tijd: doorlopende, periodieke en incidentele invloed
hersteltijd: kort, meerjarig, onherstelbaar

Op grond van deze tabellen is een kwalitatieve beschrijving
gegeven van de mogelijke cumulatieve effecten (zie hiervoor
hoofdstuk 7). De cumulatietoets wordt afgesloten met een

oordeel over de vraag of mogelijk sprake is van cumulatieve
effecten met significante gevolgen.
De effectenmatrices zijn opgenomen in bijlage 4.
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5.
Bijdrage van
pkb Waddenzee aan
Natura 2000

5.1 Hoofddoelstelling pkb Waddenzee
De in de pkb Waddenzee opgenomen hoofddoelstelling voor de
Waddenzee is de duurzame bescherming en ontwikkeling van
de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke
open landschap.
Om dit te bereiken is het beleid gericht op de duurzame
bescherming en/of een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling
van:
- de waterbewegingen en de hiermee gepaard gaande
geomorfologische en bodemkundige processen;
- de kwaliteit van water, bodem en lucht; de water- en
bodemkwaliteit dient zodanig te zijn dat verontreinigingen
slechts een verwaarloosbaar effect hebben op flora en
fauna;
- de flora en de fauna;
en tevens op behoud van:
- de landschappelijke kwaliteiten, met name rust, weidsheid,
open horizon en natuurlijkheid, inclusief duisternis.
In de pkb is ook een afwegingskader opgenomen waaraan
activiteiten in het waddengebied moeten worden getoetst. In
dit afwegingskader zijn de verplichtingen van artikel 6 van de
HR geïntegreerd. Op deze manier moet de pkb garanderen dat
met het nastreven van de hoofddoelstelling tevens de doelen
van Natura 2000 zijn veiliggesteld.
In de pkb Waddenzee zijn ook beleidskeuzen weergegeven
die het kabinet van belang acht voor het realiseren van
de doelstellingen voor de Waddenzee. De beleidskeuzen
zijn uitgesplitst in maatregelen gericht op de natuur in
brede zin (inclusief kwaliteit van water, bodem en lucht)
en in maatregelen gericht op menselijke activiteiten. Bij
laatstgenoemde maatregelen gaat het zowel om bestaande
als om nieuwe menselijke activiteiten in de Waddenzee en
daarbuiten, voor zover van invloed op de Waddenzee.
Uitgangspunt bij de gemaakte beleidskeuzen is, dat menselijke
activiteiten alleen zijn toegestaan indien en voor zover zij
verenigbaar zijn met de hoofddoelstelling voor de Waddenzee.
Conclusie: Realisatie van de hoofddoelstelling van de pkb
levert een belangrijke bijdrage aan NATURA 2000.
In de volgende paragraaf worden de autonome, de natuur
ten goede komende, beleidsuitspraken in de pkb Waddenzee
weergegeven. Met name dit beleid is gericht op de
instandhouding en de verbetering van de Waddenzee als
Habitat- en Vogelrichtlijngebied.

De aan een bepaalde menselijke activiteit gekoppelde
mitigerende beleidsuitspraken worden in hoofdstuk 6 aan een
passende beoordeling onderworpen.
5.2 De natuur ten goede komende, zelfstandige
beleidsuitspraken
De concrete beleidsbeslissingen in de pkb Waddenzee
zijn vet, cursief, blauw en onderstreept weergegeven,
de beslissingen van wezenlijk belang vet en blauw en de
indicatieve beleidsuitspraken hebben een normale weergave.
Dit markeringssysteem is vastgehouden in onderstaande
citaten van de zelfstandige beleidsuitspraken die volgens de
projectgroep de natuur ten goede komen. Daarbij is steeds
aangegeven, of er ook een verwante beleidsuitspraak in de
pkb staat die mogelijk wel significante nadelige gevolgen heeft
en die de projectgroep aan een passende beoordeling heeft
onderworpen.
Ruimte voor natuur en landschap
Het beleid met betrekking tot natuur is gericht op een zo
natuurlijk mogelijke ontwikkeling van het ecosysteem.
Een beweeglijke kustlijn aan de meeste uiteinden van de
waddeneilanden is mogelijk. Daar waar nodig voor behoud
en ontwikkeling van de biodiversiteit van de Waddenzee is
selectief ingrijpen mogelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor het
herstel van zoet-zoutgradiënten, voor ingrijpen ten behoeve
van behoud en ontwikkeling van het kwelderareaal, door het
stimuleren van kweldervorming en door het uitpolderen van
zomerpolders.
[NB: de beleidsuitspraken over zandwinning en
schelpenwinning zijn onderwerp van de pb omdat ze de
natuurlijke dynamiek kunnen beïnvloeden: zie paragraaf 6.11.1
en 6.11.2]
Het kabinet streeft naar herstel van natuurlijke zoet-zout
overgangen, met onder meer het doel om voor zowel het
stroomgebied van de Eems als voor het stroomgebied
van de Rijn, aanvullend op de bestaande natuurlijke zoetzoutovergangen, één natuurlijke zoet-zout overgang in het
waddengebied te realiseren.
De belasting van de Waddenzee met verontreinigingen
en nutriënten zal worden teruggebracht overeenkomstig
het landelijk waterkwaliteits- en Noordzeebeleid met
speciale aandacht voor diffuse verontreinigingen en het
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(inter)nationaal beleid voor de lucht en het water. Voor de
lange termijn is het doel het bereiken van streefwaarden
voor water en bodem uit de Vierde Nota Waterhuishouding
en het bereiken van een ‘goede toestand’ op basis van de
Kaderrichtlijn Water. In de planperiode van de Vierde Nota
Waterhuishouding (tot 2006) wordt er naar gestreefd voor
zoveel mogelijk stoffen de minimumkwaliteit (MTR) te
realiseren.
In samenspraak met provincies en gemeenten draagt het
Kabinet zorg voor een actueel en adequaat rampenplan om
de kans dat verontreinigende stoffen in de Waddenzee en de
daarmee in open verbinding staande havens terechtkomen tot
een minimum te beperken en bij calamiteiten effectief op te
kunnen treden.
[NB: de beleidsuitspraken over vaargeulonderhoud, verdieping
vaargeulen, uitbreiding zeehavens en verspreiding van baggerspecie kunnen effecten op de waterkwaliteit hebben en zijn
onderwerp van de pb, zie paragraaf 6.2.1, 6.2.2, 6.6.1, 6.6.2 en
6.8.1]
Gesloten gebieden
Ter bescherming van flora en fauna zijn delen van de
Waddenzee het gehele of een deel van het jaar gesloten voor
menselijke activiteiten. Op dit verbod kunnen ontheffingen
worden verleend aan activiteiten die geen schade veroorzaken aan de te beschermen flora en fauna. In het oostelijk deel
van de Waddenzee wordt een gebied ingesteld waarbinnen
geen exploitatie van hulpbronnen plaatsvindt en dat kan dienen als referentiegebied voor wetenschappelijk onderzoek.
[NB: de beleidsuitspraak over de vrijstelling voor tijdelijke
bebouwing ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en
monitoring is onderwerp van de pb: paragraaf 6.7.1]
Inpolderingen
Er worden geen concessies verleend voor inpolderingen van
(delen van) de Waddenzee.
Scheepvaart
Voor delen van de Waddenzee die vanwege hun
natuurwetenschappelijke waarden in het bijzonder moeten
worden ontzien kunnen verdere vaarbeperkingen worden
ingesteld.
[NB: vijf beleidsuitspraken over scheepvaart zijn onderwerp
van de pb: paragraaf 6.2 en 6.7.2]

Burgerluchtvaart
Boven de Waddenzee geldt een minimum vlieghoogte voor de
burgerluchtvaart van 450 m.
Er mogen in de Waddenzee en het overige waddengebied
geen nieuwe vliegvelden worden aangelegd.
[NB: beleidsuitspraken over uitzonderingen minimale
vlieghoogte, over reclamesleepvluchten en over uitbreiding
bestaande vliegvelden zijn onderworpen aan een pb: paragraaf
6.3]
Offshore installaties
Er mogen in de Waddenzee geen booreilanden en andere
offshore-installaties worden geparkeerd.
[NB: een beleidsuitspraak over de bestaande, tijdelijke
parkeerfaciliteit is onderwerp van de pb onderworpen: zie
paragraaf 6.4]
Havens en bedrijventerreinen
Er mogen geen nieuwe havens en bedrijventerreinen
worden aangelegd in of direct grenzend aan de Waddenzee.
Bestaande havens en bedrijventerreinen direct grenzend aan
de Waddenzee mogen niet zeewaarts worden uitgebreid.
[NB: beleidsuitspraken over landinwaartse uitbreiding van
havens en bedrijfsterreinen, over uitbreiding van haven- en
veerdammen en over vrijstelling van bebouwingshoogte op
zeehaventerreinen zijn beoordeeld in de pb: zie paragraaf
6.6.1, 6.6.2 en 6.7.4]
Bebouwing
Er mag in de Waddenzee geen bebouwing worden opgericht
of geplaatst
Het kabinet zet zich in om verstoring van de nachtelijke
duisternis door grootschalige lichthinder van bijvoorbeeld
kassencomplexen te voorkomen.
[NB: vier beleidsuitspraken over bebouwing, waarvan er drie
gaan over bouwwerken in de Waddenzee, zijn onderwerp van
de pb: zie paragraaf 6.7]
Diepe delfstoffen
Nieuwe opsporing en winning van diepe delfstoffen op
locaties in de Waddenzee is niet toegestaan.
Voor nieuwe opsporing en winning van overige diepe
delfstoffen onder de Waddenzee, te weten andere diepe
delfstoffen dan gas, geldt dat het kabinet daarvoor
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geen vergunningen verleent, totdat er wetenschappelijk
gezien redelijkerwijs geen twijfel meer bestaat dat
er geen schadelijke gevolgen zijn voor de natuur- en
landschapswaarden van de Waddenzee.
Er mogen in de Waddenzee geen afvalstoffen, waaronder
boorspoeling, worden geloosd.
[NB: beleidsuitspraken over seismisch onderzoek, over
opsporing van diepe delfstoffen en tijdelijk onderhoud en over
de winning van gas zijn onderwerp van de pb: zie paragraaf
6.9.3, 6.9.1 en 6.9.2]
Windturbines
Er mogen in de Waddenzee geen windturbines worden
geplaatst. Plaatsing van windturbines nabij de Afsluitdijk is
ongewenst.
Recreatie
Er mogen geen nieuwe jachthavens in of direct grenzend aan
de Waddenzee worden aangelegd.
De Waddenzee mag niet worden gebruikt voor waterskiën,
jetskiën en vergelijkbare gemotoriseerde activiteiten. De
bestaande snelvaargebieden worden gesloten.
[NB: beleidsuitspraken over vergroting capaciteit bestaande
jachthavens, over vergroting van aantal ligplaatsen en over
uitfasering snelvaargebied zijn onderwerp van de pb: zie
paragraaf 6.13.1, 6.13.2 en 6.13.3]
Visserij
Het commercieel rapen van mosselen is verboden.
Voor mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee worden
met ingang van 2005 geen vergunningen meer verleend.
Een oppervlakte ter grootte van 26% van de Waddenzee
is permanent gesloten voor bodemberoerende visserij
(mosselzaadvisserij, kokkelvisserij, visserij met
bodemvistuigen met wekkerkettingen).
In de voor bodemberoerende visserij gesloten gebieden is
de garnalenvisserij niet toegestaan op de wadplaten (het
litoraal).
De visserij met overige sleepnetten - al dan niet voorzien
van wekkerkettingen - is op de wadplaten (het litoraal) in het
gehele pkb-gebied niet toegestaan.
Zeegrasvelden en een omliggende straal van ten minste 40
meter mogen niet worden bevist.
Stabiele litorale mosselbanken en een omliggende straal

van 40 meter mogen niet worden bevist.
De visserij met staand want op de wadplaten wordt
afgebouwd om de verdrinking van vogels in deze netten
verder terug te dringen.
[NB: 12 beleidsuitspraken over allerlei vormen van visserij zijn
onderwerp van de pb: zie paragraaf 6.14]
Militaire activiteiten
Om de milieubelasting in de Waddenzee te verminderen
heeft het kabinet recent de volgende aanpassingen van de
bestaande militaire activiteiten uitgevoerd:
- Het gedeelte van de laagvliegroute voor
gevechtsvliegtuigen boven de Waddenzee is opgeheven
- De minimumvlieghoogte voor militaire vliegtuigen boven
de Waddenzee is verhoogd van 300 meter naar 450 meter
- Het aanvliegen van de schietrange op de Vliehors
geschiedt zo veel als mogelijk vanaf de Noordzee in plaats
van over de Waddenzee
- Het Cavalerieschietkamp Vlieland is buiten gebruik
gesteld
[NB: 3 beleidsuitspraken over het amfibisch oefenkamp Texel,
over schietranges en schietterreinen en over laagvliegen met
jachtvliegtuigen en helicopters zijn onderwerp van de pb: zie
paragraaf 6.15]
Pierenwinning
Het aantal vergunningen voor het mechanisch winnen van
wadpieren mag niet worden uitgebreid.
[NB: een andere uitspraak over pierenwinning is onderwerp
van de pb: zie paragraaf 6.16]
5.3 Bijdrage aan NATURA 2000
De bovenvermelde beleidsuitspraken uit de pkb Waddenzee
dragen bij aan behoud en verbetering van het Habitat- en
Vogelrichtlijngebied Waddenzee omdat dankzij dit beleid het
volgende wordt nagestreefd:
- behoud en een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling van het
ecosysteem
- een kenmerkende soortensamenstelling en vergroting van
de biodiversiteit
- verbetering van de waterkwaliteit
- rust voor vogels en zeehonden en voorkomen van verstoring
- aanzienlijke terugdringing bodemberoering op de platen
- bescherming zeegrasvelden en litorale mosselbanken.
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Deze positieve beleidsuitspraken worden betrokken bij
de opstelling van een eindoordeel in hoofdstuk 7 over
de cumulatie van effecten van alle soorten bestaande
en mogelijke toekomstige menselijke activiteiten in
de Waddenzee alsmede van alle plannen en projecten
buiten de Waddenzee die mogelijke gevolgen voor de
instandhoudingsdoelstelling van de Waddenzee kunnen
hebben.

16

6.
Samenvatting van effecten van
pkb Waddenzee op kwalificerende
natuurwaarden

6.0 Inleiding
In deze paragraaf worden de bevindingen bij de passende
beoordeling van de beleidsuitspraken die als ‘T-item’ zijn
geselecteerd (paragraaf 4.2), verkort weergegeven op basis
van de beoordelingsformats die zijn opgenomen in bijlage 3.
De menselijke activiteiten worden besproken in de volgorde
van de pkb Derde Nota Waddenzee. Elke samenvatting bestaat
uit:
a. een duiding van de activiteit zoals deze is verondersteld in
de praktijk plaats te vinden en van de effecten die dit op de
kwalificerende natuurwaarden kan hebben (zie hoofdstuk 4
Werkwijze),
b. een beschrijving van de mogelijkheden tot mitigatie van
deze effecten, en
c. een beoordeling, of de na mitigatie nog resterende
effecten als significant moeten worden beoordeeld voor de
voorlopige instandhoudingdoelstelling voor de Waddenzee.
Als uitgangspunt is gehanteerd dat sprake is van significante
gevolgen voor de Waddenzee wanneer de in de pkb toegestane
activiteit de voorlopige instandhoudingsdoelstelling in gevaar
dreigt te brengen. Dit is met name beoordeeld in het licht van
de specifieke milieukenmerken en omstandigheden van de
Waddenzee als Vogel- en Habitatrichtlijngebied.
De voorlopige instandhoudingsdoelstelling luidt (zie ook
bijlage 1 voor meer details):

“Het beleid en beheer ten aanzien van de voorlopige
instandhoudingsdoelstellingen voor de Waddenzee zijn
gericht op een duurzame bescherming en ontwikkeling
van de Waddenzee als natuurgebied, waarbij de menselijke
invloed hierop zo gering mogelijk dient te zijn, en voor de
structuren, soorten, planten en dieren die op grond van de
Vogel- en Habitatrichtlijn voor de Waddenzee kwalificeren een
gunstige staat van instandhouding behouden of herstellen.
Het beleid en beheer zijn daarbij gericht op een duurzame
bescherming en een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling
van onder meer waterbewegingen en de hiermee gepaard
gaande geomorfologische, bodemkundige en hydrologische
processen, van de kwaliteit van water, bodem en lucht,
alsmede van de (bodem)flora en de (bodem)fauna, onder
meer omvattende de foerageer-, broed- en rustgebieden van
vogels.”

De Habitattoets is voor wat betreft bestaande activiteiten –
gegeven het abstractieniveau van de pkb - uitgevoerd op basis
van de huidige praktijk (omvang, wijze van uitvoering, locatie).
Zo is er bijvoorbeeld niet van uitgegaan dat in een zelfde
jaar meerdere kabels en leidingen in de Waddenzee worden
aangelegd of dat alle ligplaatshouders gelijktijdig uitvaren en
gaan droogvallen (“worst-case-scenario’s”).
Het afwegingskader van de pkb en de Natuurbeschermingswet
maken dat op uitvoeringsniveau een nadere, gedetailleerde
passende beoordeling moet worden gemaakt. Mocht een
worst-case-scenario zich voor doen, dan zullen de gevolgen
daarvan in die passende beoordeling zichtbaar worden. Het
bevoegd gezag zal dan maatregelen (zoals bijvoorbeeld het
aanpassen van de activiteit of het weigeren van toestemming)
kunnen treffen. De conclusies, aannames en overwegingen
zijn nadrukkelijk opgesteld vanuit de continuering van de huidige praktijk. In het voorbeeld: slechts eens in de zoveel jaar
is sprake van de aanleg van een kabel of leiding en niet alle
schepen varen gelijktijdig uit waarbij bovendien slechts een
klein deel van de uitgevaren schepen droogvalt.
Ook de aannames over mogelijkheden voor mitigatie zijn
gebaseerd op de bestaande vergunningpraktijk, dan wel op
maatregelen die als realistisch werden beschouwd. In de
formats van bijlage 3 is dit gespecificeerd.
Thans niet voorziene afwijkingen van de huidige praktijk
kunnen mogelijk tot een andere of een meer genuanceerde
conclusie leiden. Deze passende beoordeling heeft daarom
voor afwijkende activiteiten een relatieve waarde. Bij de in
de pkb voorgeschreven vergunningverleningprocedure op
het concrete uitvoeringsniveau, waarin details die niet in de
onderhavige passende beoordeling zijn beoordeeld worden
uitgewerkt, zal dit aan de orde moeten komen.
De literatuurbronnen waarnaar wordt verwezen in de
effectbeschrijvingen, zijn opgenomen in de literatuuropgave in
hoofdstuk 9.
Samenvattingen van beoordelingen
6.1. Veiligheid
De in de pkb opgenomen passage met betrekking tot
het waarborgen van de veiligheid van de bewoners van
het waddengebied is te abstract om passend te kunnen
beoordelen. Dit kan en zal moeten worden beoordeeld bij
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mogelijke toekomstige concrete ingrepen om de veiligheid te
waarborgen

Mitigatie
Er is een aantal voorwaarden aan deze activiteit verbonden
en het beleidspunt gaat vergezeld van een inperking: “de
waterstaatswerken volgen de natuurlijke morfologische
ontwikkelingen en vinden uitsluitend plaats indien de
bereikbaarheid van de havens, de waddeneilanden of de
verkeersveiligheid in het geding zijn”. Deze voorwaarden en
inperking werken als mitigerende maatregelen.

vaargeulonderhoud. Het baggeren kan de bodemfauna
verstoren, waardoor sterfte optreedt. Baggeren mag alleen
in de geulen plaatsvinden, daar komt weinig bodemfauna voor
en bovendien herstelt de bodemfauna zich daar snel (Van
der Veer et al., 1985). Daarnaast kan er een verhoging van de
troebelheid in de waterkolom optreden en is het mogelijk dat
er een daling van het zuurstofgehalte optreedt, wat effect zou
kunnen hebben op migrerende vissen. In de praktijk is de duur
van verlaagde zuurstofgehaltes echter kort en lokaal (John et
al., 2000). Het is mogelijk dat in de bodem opgeslagen stoffen
tijdens het baggeren vrijkomen waardoor stoffen in een
verhoogde concentratie in het water vrijkomen, alhoewel dit
meer van belang is bij het verspreiden van baggerspecie (John
et al., 2000). Door de werkzaamheden kunnen vogels, vissen
en zeehonden worden verstoord. De genoemde effecten zijn
lokaal en tijdelijk van aard.
Het effect van het verder verdiepen van vaargeulen is
afhankelijk van de schaal waarop dat gebeurt. Volgens de
pkb zijn alleen aansluitend op de natuurlijke ontwikkeling en
passend binnen het afwegingskader van de pkb incidentele
verdere verdiepingen van delen van de hoofdvaargeulen
mogelijk, wat suggereert dat het gaat om een weinig frequente
kleinschalige verdiepingen die het natuurlijke systeem niet uit
balans brengt. In deze beoordeling is hiervan uitgegaan. Het
betreft geen uitbreiding van het reguliere vaargeulonderhoud.
Bij kleinschalige verdere verdiepingen, zoals hier bedoeld,
zijn significante effecten op de morfologie uit te sluiten. Bij
grootschalige verdiepingen (orde 1 meter verdiepen over
gehele geullengte) is het mogelijk dat er een kleine daling
van het laagwater niveau optreedt, waarvan de morfologische
effecten echter niet zijn te onderscheiden binnen de
natuurlijke dynamiek (Hartsuiker, 1992).

Conclusie
De effecten die mogelijk optreden door baggeren in het kader
van vaargeulonderhoud zijn lokaal en tijdelijk van aard en
kunnen met betrekking tot VHR-habitattypen en -soorten
gemitigeerd worden. Van aantasting van de natuurlijke
kenmerken door deze activiteit zal daarom geen sprake zijn.

Mitigatie
De genoemde effecten op soorten worden gemitigeerd door de
volgende vergunningvoorwaarden:
“niet baggeren binnen een afstand van 1500 meter van rusten zoogplaatsen van zeehonden”; “bij voorkeur baggeren
tijdens de winterperiode”.

6.2.2 Incidentele verdere verdieping vaargeul
Effecten
Baggeren ten behoeve van de verdieping van een vaargeul
heeft op de korte termijn dezelfde effecten als het reguliere

Conclusie
De effecten die mogelijk optreden door baggeren in het
kader van incidentele verdiepingen van delen van de
hoofdvaargeulen welke passen binnen het afwegingskader van

6.2 Scheepvaart
6.2.1 Vaargeulonderhoud
Effecten
Baggeren ten behoeve van vaargeulonderhoud kan op die
locatie de bodemfauna verstoren, waardoor sterfte optreedt.
In de diepe geulen komt weinig bodemfauna voor en bovendien
herstelt de bodemfauna zich daar snel (Van der Veer et al.,
1985). Daarnaast kan er een verhoging van de troebelheid in
de waterkolom optreden en is het mogelijk dat er een daling
van het zuurstofgehalte optreedt, wat een tijdelijk effect zou
kunnen hebben op migrerende vissen. In de praktijk is de duur
van verlaagde zuurstofgehaltes echter kort en lokaal (John et
al., 2000). Het is mogelijk dat in de bodem opgeslagen stoffen
tijdens het baggeren vrijkomen waardoor stoffen in een
verhoogde concentratie in het water vrijkomen, alhoewel dit
meer van belang is bij het verspreiden van baggerspecie (John
et al., 2000). Door de werkzaamheden kunnen vissen, vogels
en zeehonden worden verstoord. De genoemde effecten zijn
lokaal en tijdelijk van aard.
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de pkb zijn lokaal en tijdelijk van aard en kunnen bovendien
gemitigeerd worden. Van aantasting van de natuurlijke
kenmerken door deze activiteit zal daarom geen sprake zijn.

Mitigatie
Er is thans geen sprake van mitigerende maatregelen. Er zou
een gedragscode kunnen worden ingevoerd.

6.2.3 Uitzonderingen maximum-snelheid
Effecten
Varen met hoge snelheid zal, door de aanwezigheid van een
snel varend schip en door het produceren van meer geluid
dan een langzaam varend schip, kunnen leiden tot meer
verstoring van rustende en zogende zeehonden en bij laag
water op de platen foeragerende vogels (zie Spaans et al.,
1996). Omdat overschrijding van de maximum-vaarsnelheid
alleen is toegestaan in de hoofdvaargeulen van de Waddenzee
en daarbuiten alleen in noodgevallen, zal de omvang van
de effecten gering zijn. Bovendien zal overschrijding van de
maximum-vaarsnelheid waarschijnlijk het meest voorkomen
in gebieden met de meeste vaarbewegingen, waar bij ter
plekke aanwezige zeehonden en vogels reeds gewenning zal
zijn opgetreden (Smit, 2004).

Conclusie
De effecten die mogelijk optreden door het onderhoud van
betonning en bebakening zijn lokaal en tijdelijk van aard. Van
aantasting van de natuurlijke kenmerken door deze activiteit
zal daarom geen sprake zijn.

Mitigatie
De genoemde effecten op soorten worden gemitigeerd door de
voorwaarden die gelden voor scheepvaart in de Waddenzee:
“voor delen van de Waddenzee die vanwege hun natuurwetenschappelijke waarden in het bijzonder moeten worden ontzien,
kunnen verdere vaarbeperkingen worden ingesteld”.
Conclusie
De effecten die mogelijk optreden door uitzonderingen op
de maximum vaarsnelheid zijn lokaal en tijdelijk van aard en
kunnen bovendien gemitigeerd worden. Van aantasting van de
natuurlijke kenmerken door deze activiteit zal daarom geen
sprake zijn.
6.2.4 Onderhoud betonning en bebakening
Effecten
Onderhoud van de aanwezige betonning en bebakening zou
kunnen leiden tot meer verstoring van rustende of zogende
zeehonden en bij laag water op de platen foeragerende
vogels dan reguliere scheepvaart, omdat er activiteiten bij
de aanwezige bakens plaatsvinden. Deze activiteiten vinden
echter plaats in gebieden met veel vaarbewegingen, waar bij
ter plekke aanwezige zeehonden en vogels reeds gewenning
zal zijn opgetreden (Smit, 2004).

6.3 Burgerluchtvaart
6.3.1 Uitzonderingen minimale vlieghoogte 450 m
Effecten
Vluchten beneden de minimum vlieghoogte kunnen leiden tot
verstoring van rustende of zogende zeehonden, van bij laag
water op de platen foeragerende vogels, van bij hoog water
op de kwelders rustende vogels en van broedende of ruiende
vogels. Onderzoek in de Waddenzee heeft aangetoond dat
laagvliegende helikopters en vaste vleugelvliegtuigen een
relatief sterk, maar meestal kortstondig verstoringseffect
hebben (Smit, 2004). De relatieve sterkte van het effect zou
kunnen worden veroorzaakt door het incidentele karakter van
laagvliegen. Frequent uitgevoerde helikoptervluchten leiden
tot gewenning en daarmee tot een lagere kans op verstoring
(Smit et al., 2003; Smit 2004). Beperking van laagvliegen tot
drie corridors leidt tot een hoger aantal vliegbewegingen ter
plaatse en daarmee tot meer gewenning bij de in de omgeving
van deze corridors aanwezige dieren.
Mitigatie
Het beleidspunt gaat vergezeld van een inperking die werkt
als een mitigerende maatregel: “alleen als de wolkenbasis
of slecht zicht het vliegen boven 450 meter belet mag in de
corridors een minimum vlieghoogte van 300 meter of zoveel
hoger als mogelijk worden aangehouden”.
Conclusie
De effecten die mogelijk optreden door uitzonderingen op de
minimale vlieghoogte van 450 meter voor de burgerluchtvaart
zijn lokaal en incidenteel van aard en kunnen bovendien
gemitigeerd worden. Van aantasting van de natuurlijke
kenmerken door deze beleidsuitspraak zal daarom geen
sprake zijn.

19

6.3.2 Reclamesleepvluchten luchtvaartterrein Texel
Effecten
Reclamesleepvluchten, die boven de Waddenzee alleen als
rechtstreekse vluchten binnen de corridor tussen het luchtvaartterrein Texel en Den Oever mogen plaatsvinden, kunnen
leiden tot verstoring van rustende of zogende zeehonden, van bij
laag water op de platen foeragerende vogels, van bij hoog water
op de kwelders rustende vogels en van broedende of ruiende
vogels. Onderzoek in de Waddenzee heeft aangetoond dat laagvliegende kleine vaste vleugelvliegtuigen, waaronder reclamesleepvluchten, een relatief sterk, maar meestal kortstondig
verstoringseffect hebben (Smit, 2004). De relatieve sterkte van
het effect zou kunnen worden veroorzaakt door het incidentele
karakter van reclamesleepvluchten. Frequent uitgevoerde helikoptervluchten leiden tot gewenning en daarmee tot een lagere
kans op verstoring (Smit et al., 2003; Smit, 2004).
Mitigatie
De effecten van reclamesleepvluchten op zeehonden en vogels
worden gemitigeerd door ze te beperken tot rechtstreekse
vluchten vanaf het luchtvaartterrein Texel naar het vasteland
en vice versa via één corridor. Ook geldt de minimum
vlieghoogte van 450 m.
Conclusie
De effecten die mogelijk optreden door reclamesleepvluchten
zijn lokaal en incidenteel van aard en kunnen bovendien
gemitigeerd worden. Van aantasting van de natuurlijke
kenmerken door deze activiteit zal daarom geen sprake zijn.
6.3.3 Uitbreiding bestaande vliegvelden
Effecten
Uitbreidingen van vliegvelden zijn gebonden aan het verhogen
van de vliegveiligheid, bijvoorbeeld het verlengen van een
startbaan voor een ander type vliegtuig. Hierdoor wordt geen
toename van het aantal vluchten verwacht en zijn slechts
lokale effecten te verwachten. Dit betreft verstoring van
foeragerende vogels op platen bij laag water en verstoring van
zeehonden door aanwezigheid of geluid.
Mitigatie
Dit beleidspunt gaat niet vergezeld van een nuancering,
clausulering, dan wel inperking binnen de pkb-passage welke
mitigerend inwerkt op de beschreven effecten.

Conclusie
De effecten die mogelijk optreden door uitbreiding van de
bestaande vliegvelden zijn lokaal van aard en kunnen bovendien gemitigeerd worden. Van aantasting van de natuurlijke
kenmerken door deze activiteit zal daarom geen sprake zijn.
6.4 Offshore-installaties
6.4.1 Bestaande tijdelijke parkeerfaciliteit
Effecten
In het licht van de bestaande tijdelijke parkeerfaciliteit
voor offshore-installaties worden geen negatieve effecten
verwacht op beschermde soorten en habitattypen. Van deze
parkeerfaciliteit wordt alleen een negatief effect op de
landschappelijke kwaliteit van het gebied verwacht.
Mitigatie
Deze tijdelijke faciliteit wordt binnen drie jaar beëindigd, te
rekenen vanaf de inwerkingtreding van de pkb Waddenzee.
Conclusie
Van aantasting van de natuurlijke kenmerken door deze
activiteit zal daarom geen sprake zijn.
6.5 Kabels en leidingen
6.5.1 Aanleg kabels en buisleidingen
Effecten
Aanleg van kabels en buisleidingen kan van invloed zijn op
beschermde natuurwaarden door bodemverstoring, resulterend in sterfte van schelpdieren, op overstroomde zandplaten,
in estuaria en op droogvallende zandplaten. Hierbij kunnen
ook tijdelijk morfologische veranderingen en watervertroebeling optreden. Verder zal in de meeste habitats sprake zijn van
vegetatieverlies. Ook bestaat de kans op aanwezigheidsverstoring van vogels die foerageren in wadgeulen en op de slik- en
wadplaten of die broeden aan de rand van estuaria en op de
kwelders, en op aanwezigheidsverstoring van rustende of
zogende zeehonden. Geluidsproductie van de aanlegactiviteiten kan een effect hebben op vissen, vooral soorten met een
grote zwemblaas die is verbonden met het binnenoor (Kenyon
et al., 1998), zeehonden (Verboom, 1991; Richardson et al.,
1995) en vogels (Spaans et al., 1996). Mogelijke effecten zijn
tijdelijk en lokaal.
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Mitigatie
Het beleidspunt gaat vergezeld van een inperking die werkt
als een mitigerende maatregel: “als uitgangspunt geldt hierbij
dat in beginsel aangesloten dient te worden bij bestaande
leidingzones”.
Conclusie
De effecten die mogelijk optreden door de aanleg van kabels
en leidingen zijn afhankelijk van de grootte van de kabel
of leiding. Ze zijn lokaal en tijdelijk van aard en kunnen
bovendien gemitigeerd worden. Van aantasting van de
natuurlijke kenmerken door deze activiteit zal daarom geen
sprake zijn.
6.6 Haven en bedrijventerreinen
6.6.1 Zeewaartse uitbreiding van haven- en veerdammen
Effecten
De bedoelde activiteiten zijn sinds de aanmelding van de
gebieden als Speciale beschermingszone (SBZ) niet aan
de orde geweest. Ze zijn altijd vergunningplichtig. Grotere
aanpassingen (groter dan circa 100 meter) worden geacht
te vallen onder geulonderhoud of scheepvaartgeleiding. Er
zijn tijdelijke effecten in de uitbreidingsfase, en blijvende
effecten van de aanwezigheid van de uitbreiding. De tijdelijke
effecten houden een mogelijke verstoring in van vogels en
zeehonden. De blijvende effecten hangen direct samen met
de beïnvloeding van het stromings- en sedimentatiepatroon,
wat tegelijk het mechanisme is waardoor de dammen in
verband met veiligheid en bereikbaarheid nodig kunnen zijn.
Deze effecten kunnen zowel positief als negatief zijn, en zijn
steeds van lokale aard. Tegelijkertijd voorzien de dammen in
een substraat, luwte en sedimentatiemilieu die als zodanig
een beperkte positieve bijdrage kunnen leveren aan de
instandhouding van de habitattypen 1110, 1130, 1140 en 1310,
1320 en 1330, en aan de instandhouding van gunstige condities
voor foeragerende en rustende vogels.
Mitigatie
De pkb laat de activiteiten alleen toe wanneer veiligheid
of bereikbaarheid dit vereisen. De eventuele noodzaak
van mitigatie is vooraf goed te bepalen. Mitigatie is dan
mogelijk door (a) de werkzaamheden uit te voeren buiten
kwetsbare perioden voor vogels en zeehonden, en (b) door bij

vergunningverlening te stellen natuurtechnische voorwaarden
aan het ontwerp.
Conclusie
De eventuele effecten zijn, mede gezien de beperkte toelating,
erg klein en waar nodig door mitigatie tot niet significant te
beperken. Van aantasting van de natuurlijke kenmerken door
deze activiteit zal daarom geen sprake zijn.
6.6.2 Landinwaartse uitbreiding van havens en
bedrijfsterreinen
Effecten
De bedoelde activiteiten zijn sinds de aanmelding van de
gebieden als SBZ niet aan de orde geweest. Ze zijn alleen
mogelijk indien bestemmingsplannen daarin voorzien. In
de huidige praktijk komen binnen de hierboven genoemde
gebieden alleen Delfzijl, Eemshaven, Lauwersoog, Harlingen,
Den Oever, Kornwerderzand, Den Helder en de havens
op de eilanden in aanmerking. Uitbreiding van havens en
bedrijventerreinen op de eilanden heeft primair mogelijke
gevolgen voor de Vogel- en Habitatrichtlijn gebieden (VHR)
op die eilanden. Eventuele concrete plannen voor uitbreiding
aldaar zullen in dat kader beoordeeld dienen te worden.
Directe effecten zijn beperkt tot de habitattypen waarin de
uitbreiding plaatsvindt en op vogels die daar belangrijk broedfoerageer-, rui- of rustgebied hebben. In onwaarschijnlijke
gevallen, die steeds via bestaande m.e.r.-verplichtingen
beoordeelbaar en vermijdbaar zijn, kan een effect op de
grondwaterregimes in kwetsbare duingebieden op de eilanden
optreden. Indirecte effecten op de habitattypen van de
Waddenzee, kwelders en schorren en op zeehonden zijn in
theorie mogelijk indien maatregelen voor verkeersbevordering
of -geleiding veranderingen van sedimentatie- en
erosiepatronen veroorzaken. Dit kan zich zowel in afbraak
als in aangroei uiten en is besproken bij de beoordeling
van de beleidsuitspraken over onderhoud en verdieping
van vaargeulen en zeewaartse aanleg of aanpassing van
havendammen en veerdammen (zie 6.6.1).
Mitigatie
Aangezien de pkb alleen landinwaartse uitbreiding toelaat,
zijn de kansen op significante effecten erg klein. Alleen
op enkele eilanden zouden deze zich voor kunnen doen
(habitatrichtlijn-duintypen), maar dat is te voorkomen door
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dergelijke kwetsbare gebieden te vrijwaren van de activiteit.
Conclusie
De eventuele directe effecten van de toegelaten activiteiten
zijn klein en gemakkelijk via voorgeschreven vergunningverlening te vermijden. Hiermee kunnen mogelijke significante
effecten worden voorkomen. Omdat de pkb-uitspraak naar de
letter genomen wat meer ruimte aan deze havenuitbreiding
biedt, kan aantasting van de natuurlijke kenmerken door deze
activiteit niet geheel worden uitgesloten.
6.7 Bebouwing
6.7.1 Tijdelijke bebouwing ten behoeve van wetenschappelijk
onderzoek en monitoring
Effecten
Tijdelijke bebouwing voor deze doelen (waarnemingshutten,
onderkomens, meetopstellingen) zal een zeer lokale
verstoring van bodem en vegetatie van relevante habitattypen
veroorzaken. Deze bebouwing kan, meer in het algemeen,
tevens verstoring van de aanwezige vogels tot gevolg hebben
(verstoring door geluid, kunstlicht, grondverzet, loopen vaarbewegingen). Door de realisatiewerkzaamheden
(monteren, aanvoer van materiaal) zal de rust alsmede de
functie van het gebied als hoogwatervlucht- en broedplaats
verstoord kunnen worden. Deze hinder zal echter, gezien de
tijdelijke aard van de bebouwing, van beperkte duur zijn. Naar
verwachting zal, na realisatie van de tijdelijke bebouwing, de
aanwezige fauna bovendien snel wennen aan een dergelijk
obstakel en zijn gewone gedrag voortzetten (Smit, 2001).
Een zelfde geringe aanleg- en bezoekverstoring treedt op bij
zeehondsoorten.
Mitigatie
Objecten dienen met betrekking tot de eventueel nabij een
bouwlocatie aanwezige hoogwatervluchtplaatsen tijdens laag
water gerealiseerd te worden, dit ter beperking van mogelijke
verstoring. Het is wenselijk het bouwwerk zo snel mogelijk
te voltooiien, waardoor de vogels weer snel verzekerd zijn
van de gewenste rust in dit gebied. Realisatie van de tijdelijke
bebouwing zal bij voorkeur buiten het broedseizoen moeten
plaatsvinden. Eventuele afwijking hiervan dient in nauw
overleg met de natuurterreinbeheerder te geschieden. ‘s
Nachts zal er bij voorkeur (vrijwel) geen verlichting dienen te

branden bij het object.
Verder is bij het gebruik van mitigerende waarde: tijdelijk
karakter van de objecten; voorkómen van spoorvorming
(het ontzien van slibrijke gebieden en mosselbanken);
waar mogelijk reeds ‘gebruikte’ locaties gebruiken; andere
voorwaarden, te verbinden aan een ontheffing c.q. vergunning
o.b.v. de Nb-wet, specifiek met betrekking tot verstoring van
vogels en vegetatieverlies aan de plaatranden.
Conclusie
De oprichting en gebruik van tijdelijke bebouwing ten behoeve
van wetenschappelijk onderzoek en monitoring heeft op
enkele zeer verspreid gelegen plaatsen zeer geringe, lokale
en doorgaans tijdelijke effecten op habitattypen en soorten.
Van aantasting van de natuurlijke kenmerken door deze
activiteit zal daarom geen sprake zijn.
6.7.2 Bebouwing ten behoeve van scheepvaart
Effecten
Onder deze categorie bebouwing is het volgende verstaan. In
de huidige praktijk zijn ten behoeve van het scheepvaartverkeer enkele stroomgeleidingsdammen en een aantal vaste
bakens (‘baken’ op eilanden) in gebruik. Op enkele onbewoonde eilanden staan binnen het pkb-gebied behalve baken ook
reddingshuisjes (op palen) ten behoeve van drenkelingen en
anderszins in nood verkerende mensen.
De aanwezigheid van de Pollendam bij Harlingen en van de
dam op Geiserücke/steert onder Emden beïnvloedt in een
klein gebied maar wel blijvend het sedimenttransport en daarmee vorm en ligging van de vaargeulen. Mogelijk veroorzaakt
de Geiserückedam een andere menging van zoet Ems-water in
Eems-Dollard. Onderhoud van stroomgeleidingsdammen heeft
geen effect.
Verstoring en vernietiging treedt periodiek op van een zeer
klein deel van het verspreidingsareaal van habitattypen 1310,
1320, 1330, 2110 en 2120 door aanleg, gebruik en onderhoud van reddingshuisjes op Griend, Engelsmanplaat en
Ruttumerplaat; idem door aanleg en onderhoud van de baken
op deze eilanden.
Mogelijk vindt incidentele, locale verstoring plaats van
rustende zeehondsoorten en vogelsoorten door bezoekers van
Engelsmanplaat en Rottumerplaat. Idem van vogelsoorten op
Griend. Er zal ook gewenning zijn (Smit, 2001).
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Mitigatie
De bouw van de extra spuicapaciteit leidt tot tijdelijke en
Beperking van niet-calamiteus bezoek aan onbewoonde
locale verstoring van rustende en duikende watervogels nabij
eilanden; hanteren van gedragsregels; stationering
de Afsluitdijk. In de beheersfase is het saldo van effecten
vogelwachten die toezicht houden in voorjaar en zomer. Dit zijn op vogels (iets minder bodemfauna, veel meer wrakke vis)
ten dele reeds bij vergunning opgelegde voorwaarden.
positief (MER [ES]2).
Zoetwaterafvoer via andere spuisluizen en gemalen is zeer
Conclusie
kleinschalig en heeft uiterst geringe effecten op waterkolom,
Bouwwerken ten behoeve van de scheepvaart – zoals
bodemfauna en vissen en vogels. Onderhoud van deze
stroomgeleidingsdammen, baken en reddingshuisjes
spuisluizen en gemalen kan lichte en tijdelijke effecten hebben
– hebben, mits mitigerende maatregelen worden genomen,
op enkele kweldertypen en een flink aantal vogelsoorten.
slechts lokale en meestal tijdelijke effecten. Van aantasting
van de natuurlijke kenmerken door deze activiteit zal daarom
Mitigatie
geen sprake zijn.
Juiste locatiekeuze van de extra spuicapaciteit maakt snelle
menging en snelle afvoer mogelijk. Lozen bij afgaand getij
6.7.3 Bebouwing voor afwatering van vasteland
geeft de snelste afvoer, en de minste effecten
Effecten
Onderhoudswerk uitvoeren volgens gedragscode (tijdens laag
De benutting van de voorgenomen extra spuicapaciteit in de
water, vaste procedures van naderen en materiaalaanvoer,
Afsluitdijk leidt tot periodieke verbrakking van de waterkolom enz.). Idem voor de aanlegwerkzaamheden van [ES]2. NB: dit
in aanzienlijke delen van habitattype 1110 in de westelijke
zijn geen thans reeds gehanteerde vergunningvoorwaarden.
Waddenzee (met een gradueel verloop in afstand en tijd),
waardoor bovennormale sterfte optreedt van algen en
Conclusie
microörganismen. De bodemfauna in een cirkel van enkele
Gebruik en onderhoud van bestaande spuimiddelen en
kilometer rond de nieuwe spuisluizen neemt af in dichtheid
gemalen ten behoeve van de afvoer van water van het land,
en soortenrijkdom. Hierdoor wordt dit gebied iets minder
alsmede de bouw en het gebruik van de extra spuicapaciteit
aantrekkelijk voor vissen en foeragerende vogels. Daarnaast
in de Afsluitdijk, hebben op enkele verspreid gelegen plaatsen
zal evenwel aanvoer van verzwakte of gewonde IJsselmeervis lokale of bovenlokale maar in elk geval periodieke effecten.
voor een toename van vissende vogels zorgen; in het MER is
Van aantasting van de natuurlijke kenmerken door deze
het saldo hiervan voor vogelsoorten positief beoordeeld.
activiteit zal daarom geen sprake zijn.
Het meeste extra water wordt (gegeven het aanbod en de
streefpeilen) gespuid in winter en voorjaar, hetgeen de periode 6.7.4 Uitzondering beperking bebouwingshoogte
is met de geringste groeisnelheid van plankton en benthische
Effecten
fauna en flora. In de thans al diepe Doove Balg en omgeving
De uitzondering geldt alleen voor havengerelateerde
is de bodemfauna reeds arm. De nieuwe spuikom zorgt hier
bebouwing bij 3 havensteden waar reeds hoge bebouwing
nauwelijks voor verslechtering. Wel treedt enige erosieschade aanwezig is. Tijdens de dagelijkse foeragevluchten en/of
op aan een bestaand ondiep gebied, maar dit wordt meer
tijdens de seizoenstrek zullen bepaalde vogelsoorten
dan gecompenseerd door het ontstaan van een nieuw ondiep
hoge bebouwing vermijden door omvliegen. Tijdens de
gebied ten noordoosten van de spuikomkade. Hierdoor blijven
nacht kunnen bepaalde seizoenstrekkers bij hoge gesloten
de negatieve effecten (zowel directe als indirecte) zeer
bewolking gedesoriënteerd kunnen raken. Voor een deel
beperkt. Zie literatuur: MER [ES]2 (2005); Apeldoorn, Cappelle van de foeragevliegers zullen hoge bouwwerken juist als
& Kistenkas (2003); Smit, Brinkman, Brasseur c.s. (2003) en
een oriëntatiebaken kunnen fungeren. De toename van deze
Bokhorst, De Vlas c.s. (2004).
effecten als gevolg van nieuwe hoogbouw zal gering, ofschoon
Bovendien is de locatie van het spuimiddel zo gekozen, dat
blijvend zijn.
direct op de grote waterstroom van de Doove Balg wordt
geloosd, hetgeen snelle verdunning en afvoer geeft.
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Mitigatie
Beperking van nachtelijke verlichting via voorwaarden in
bouwvergunning. Dit is thans nog geen gebruik.
Conclusie
Er is geen aanwijzing dat bij de betreffende havensteden de
genoemde effecten voor de populaties van deze vogelsoorten
significant nadelige gevolgen hebben. Van aantasting van de
natuurlijke kenmerken door deze activiteit zal daarom geen
sprake zijn.

het verspreiden van baggerspecie veroorzaakt echter geen
significante toename in de verhoogde concentratie TBT. Dit
betekent dat de natuurlijke kenmerken van het gebied reeds
zijn aangetast, maar niet verder worden aangetast door deze
activiteit.
Vogels en zeehonden kunnen verstoord worden door
de stortwerkzaamheden wanneer deze in de buurt van
hoogwatervluchtplaatsen en zooggebieden plaatsvinden.
Van vissen is bekend dat ze tijdens het verspreiden van
baggerspecie wegvluchten, maar direct na afronding weer
terugkeren (Howard, 1994).

6.8 Baggerspecie
6.8.1 Verspreiding baggerspecie in de Waddenzee
Effecten
Door het storten van baggerspecie kunnen effecten optreden
die lokaal en tijdelijk van aard zijn, zoals een verhoging
van de troebelheid in de waterkolom, bedekking van
bodemfauna waardoor een aantal soorten sterft (Essink,
1999). Daarnaast is het mogelijk dat er een daling van het
zuurstofgehalte optreedt, wat een effect zou kunnen hebben
op migrerende vissen. In de praktijk is de duur van verlaagde
zuurstofgehaltes echter zo kort en lokaal dat deze effecten
niet significant zijn (John et al., 2000). Door baggerspecie
in de herfst of winterperiode te verspreiden kunnen sterfte
van bodemfauna door bedekking en een daling van het
zuurstofgehalte geminimaliseerd worden. Tijdens het
verspreiden van baggerspecie kunnen in de bodem opgeslagen
stoffen vrijkomen in de waterkolom waardoor verontreiniging
van het water met stoffen kan optreden (John et al., 2000).
Sediment uit havens dat vervuild is mag niet in de Waddenzee
worden gestort wanneer deze niet aan de Chemie-ToxiciteitToets voldoet (Werkman, 1999; Staatscourant, 2004). De
waarden voor organotin (TBT) in de Chemie-Toxiteit-Toets
(100-250 μg/kg droge stof) ligt hoger dan het Maximaal
Toelaatbare Risico (0,7 μg/kg droge stof), een norm waarbij
95% van de potentieel aanwezige soorten beschermd is. Dat
betekent dat er bij het verspreiden van baggerspecie dat
voldoet aan de Chemie-Toxiteit-Toets mogelijk hoeveelheden
TBT worden gemobiliseerd die hoger liggen dan het Maximaal
Toelaatbaar Risico, waardoor er effecten kunnen optreden
op gevoelige soorten zoals slakken. De concentratie
TBT in de Waddenzee ligt reeds ruim boven de Maximaal
Toelaatbaar Risico. Het mobiliseren van TBT ten gevolge van

Mitigatie
Het beleidspunt gaat vergezeld van nuanceringen die werken
als mitigerende maatregelen: “de te storten baggerspecie
dient te voldoen aan de geldende kwaliteitsnorm volgens
het nationale beleid voor de waterhuishouding”; “voor
de verspreiding gelden richtlijnen om de invloed op het
ecosysteem en andere gebruiksfuncties te minimaliseren”;
“het Rijk zal zorgdragen voor een uit ecologisch oogpunt
optimale situering van de verspreidingslocaties”.
Mogelijke effecten op habitattypen en soorten worden
verder gemitigeerd door de reguliere voorwaarden voor
vergunningverlening: baggerspecie die gestort mag worden
moet voldoen aan de Chemie-Toxiciteit-Toets; bij voorkeur
storten in diepe geulen/op stroom; voorkeur voor storten niet
tijdens kentering; zo weinig mogelijk stortlocaties gebruiken;
geen baggerspecie verspreiding binnen 1000 meter afstand
van gebieden met rijke bodemflora en -fauna, waaronder
mosselbanken en percelen; niet storten binnen 500 meter
afstand van vogelbroedgebieden en hoogwatervluchtplaatsen;
niet storten of baggeren binnen een afstand van 1500 meter
van rust- en zoogplaatsen van zeehonden; bij voorkeur storten
en baggeren tijdens de winterperiode.
Conclusie
De ‘beschermende beleidspunten’, welke zich uiten in de
voorwaarden voor vergunningverlening, voorkomen het
grootste deel van de mogelijke effecten van de verspreiding
van baggerspecie op habitattypen en soorten. De effecten
zouden zonder deze mitigerende maatregelen mogelijk
significant kunnen zijn. Wanneer de mitigerende maatregelen
in acht genomen worden, Zal van aantasting van de natuurlijke
kenmerken door deze activiteit geen sprake zijn. Daarbij moet
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een voorbehoud gemaakt worden over een nog experimentele
methode die wordt gebruikt voor het verspreiden van
baggerspecie: wanneer er in de toekomst meer gebruik
gemaakt zal worden van deze zogenaamde “rainbowmethode”dan moeten de effecten nader onderzocht worden.
6.9 Diepe delfstoffen
6.9.1 Opsporing (in het bijzonder exploratieboringen) en
tijdelijk onderhoud
Effecten
Bij de opsporing van gas wordt vanaf een geschikte nieuwe
of al bestaande lokatie op het land met een boorinstallatie
geboord naar van tevoren bepaalde plaatsen in een gasveld.
Bij onderhoud van bestaande winningslokaties is de potentieel
meest ongunstige activiteit voor natuur en milieu de
zogenaamde workover van een boorgat waarvan in de loop van
de winning de opbrengst is teruggelopen. Ook hierbij wordt
een boorinstallatie over het boorgat geplaatst.
Als het om een nieuwe lokatie gaat, wordt een oppervlakte
van één tot enige hectaren van karakter veranderd. Aangezien
exploitanten hun uiterste best zullen doen om opsporing
alleen te doen vanaf een lokatie waarvanaf later ook winning
waarschijnlijk mogelijk is, moet ervan worden uitgegaan
dat de lokatie bij een succesvolle boring ca. 20 jaar zo blijft
bestaan. Significant ongunstige effecten in de zin van de HR
zijn alleen te verwachten als dit een beschermd habitattype
is, of als er beschermde soorten voorkomen. Aangezien er
voldoende geschikte lokaties buiten zulk kwetsbaar gebied
beschikbaar zijn, kan dit vermeden worden.
Ook buiten de kwetsbare habitats zouden de activiteiten
in principe verstorend kunnen werken op vogels waarvoor
vanwege de VR speciale beschermingszones zijn ingesteld.
Deze verstorende werking kan vermeden worden door
enerzijds kwetsbare perioden en gebieden te mijden,
en anderzijds door bij vergunningverlening op te leggen
voorwaarden ten aanzien van geluid, licht en affakkelen.

Conclusie
Opsporing en onderhoud vinden plaats op een klein aantal
relatief kleine landlokaties die met het oog op de natuur en
met toepassing van m.e.r. zorgvuldig gekozen kunnen worden
(ofschoon de bereikbaarheid van het doelgebied hieraan
grenzen kan stellen), en waaraan via vergunningverlening
stringente eisen gesteld kunnen worden. Bij een juiste keuze
van de proefboorlocatie (buiten de kwalificerende VHRduintypen en rekening houdende met de VHR-soorten) zal van
aantasting van de natuurlijke kenmerken door deze activiteit
geen sprake te zijn.

6.9.2 Winning van gas
Effecten
Winning vindt plaats vanaf locaties die voordien als
exploratielocatie ingericht zijn. Bij de aanpassing voor winning
nemen de zichtbare en hoorbare activiteiten ter plaatse en
de hoogte van de inrichtingen af, terwijl de landschappelijke
inpassing duurzaam kan worden afgewerkt. Aangezien bij
de beoordeling van opsporing, incl. exploratieboringen, al
rekening gehouden is met een mogelijk semi-permanent
karakter, en aangezien de effecten van de desbetreffende
beleidsuitspraak als niet significant beoordeeld zijn, wordt
hier alleen nadere aandacht besteed aan de mogelijke
bodemdaling die het effect kan zijn van winning van een
substantiële hoeveelheid gas. Deze daling treedt op boven de
gasvelden, die zich in belangrijke mate onder de Waddenzee
uitstrekken, waarbij de reikwijdte van de bodemdaling groter
is dan die van de gasvelden. In de huidige praktijk zijn binnen
de hierboven genoemde gebieden bodemdalingseffecten van
winningen en de ecologische doorwerking daarvan zorgvuldig
gevolgd en besproken in de bodemdalingstudie Ameland, de
Integrale Bodemdalingstudie Waddenzee 1998, zowel als de
Bodemdalingstudie Waddenzee 2004. Het laatste rapport kan
als een kritische beschouwing en aanvulling van de andere
worden gezien. Er blijkt uit dat volgens alle beschikbare
wetenschappelijke kennis en gegevens het karakter van de
Waddenzee door de bodemdaling als gevolg van gaswinning
Mitigatie
niet zal veranderen. Dit geldt naar alle waarschijnlijkheid
De pkb laat alleen opsporing van waddengas vanaf landlokaook voor de als gevolg van klimaatsverandering verwachte
ties toe, en schrijft een zorgvuldige inpassing van de lokaties
versterkte zeespiegelstijging, hoewel die, onafhankelijk
in het landschap voor. In de huidige praktijk worden bij vervan bodemdaling door gaswinning, na lange tijd (in het
gunningverlening voorwaarden gesteld ten aanzien van werkmeest ongunstige gangbare scenario langer dan een eeuw)
perioden en activiteiten die verstorend zouden kunnen werken. significante effecten op het natuurgebied zou kunnen krijgen.
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Winningaanvragen zijn in vrijwel alle gevallen m.e.r.- en
vergunningplichtig (m.e.r.-plicht boven 500.000 m 3). Bij de
aanvraag moet een uitgewerkte bodemdalingprognose en een
meetplan worden ingediend, die een wezenlijk onderdeel van
de eventuele goedkeuring vormen.
In het algemeen leidt de bodemdaling tot een vertraging
van de ophoging van kwelders door sedimentatie. Deze
vertraging remt de natuurlijke veroudering af en wordt
om die reden als gunstig voor de natuurbescherming
beoordeeld. Op hogere kwelders en schorren (HR nr.1330)
kan in enkele gevallen de sedimentatie achterblijven bij de
bodemdaling, waardoor hooguit kleine verschuivingen in de
levensgemeenschap optreden. De successie wordt hierdoor
als het ware iets teruggezet, wat eveneens als gunstig voor
de natuurbescherming wordt beoordeeld. In laaggelegen
duingebied binnen de typen 2160, 2170, 2190 en 7210 brengt
de bodemdaling het bodemoppervlak en de vegetatie licht
intensiever in aanraking met grond- en oppervlaktewater.
Effecten hiervan kunnen de verzoeting en verdroging van de
habitattypen afremmen, maar zijn moeilijk aantoonbaar. Deze
effecten worden in de praktijk van de natuurbescherming
eerder positief dan negatief beoordeeld. Een uitzondering
hierop kan, hoewel onwaarschijnlijk, gevormd worden door
standplaatsen van Groenknolorchis (HR nr. 1903), aangezien
deze soort een bijzondere plaats inneemt in de zout- en
vochtgradiënt. Groenknolorchis heeft een ruime verspreiding
op de eilanden en er vindt regelmatig nieuwvestiging plaats.
De grootste bedreigingen zijn verdroging en verzuring, in
combinatie met verruiging door ongeschikt beheer. Een zeer
beperkte bodemdaling is in dit opzicht eerder gunstig dan
ongunstig, mits eventueel verdrinkende populaties ruimte
geboden wordt om “op te schuiven” in de hoogtegradiënt.
Hierbij moet bedacht worden dat de onderzoeksgegevens over
de effecten van de bodemdaling als gevolg van de gaswinning
Ameland-Oost geen nadelige effecten aan het licht gebracht
hebben, terwijl deze winning ten opzichte van de duinhabitats
aanzienlijk riskanter was dan de nu voorziene winningen
waarvoor een m.e.r.-procedure gestart is.
Mitigatie
Negatieve effecten van de winning van gas worden niet
voorzien. Indien uit monitoringgegevens blijkt dat de
ontwikkeling van de bodemdaling anders en ongunstiger is

dan op grond van de uitgebreide en grondige voorhanden
kennis kan worden begrepen, of indien de zeespiegelrijzing
aanmerkelijk groter uitvalt, voorzien de vergunningbepalingen
in een procesbeheersingssysteem waarmee significant
negatieve effecten van bodemdaling door gaswinning
kunnen worden voorkomen. Waar kwetsbare populaties van
Groenknolorchis binnen het dalingsgebied gevaar zouden
kunnen lopen, kan dit door kleinschalig lokaal beheer
gemitigeerd worden.
Conclusie
De effecten van winning van gas beperken zich tot de
effecten van de veroorzaakte bodemdaling. In de regelmatig
overspoelde habitats wordt deze blijkens onderzoek
bijgehouden door sedimentatie. Uiteraard vergt het mogelijke
effect van bodemdaling een nauwgezette monitoring.
Daarbuiten kan een geringe toename van de invloed van
grond- en zeewater optreden. Alleen in het geval van de
Groenknolorchis zou dit tot een lokaal negatief effect
kunnen leiden. Dit is echter, gezien de verspreiding van de
soort en het tempo waarin veranderingen zich voordoen,
niet van significante betekenis. Voorts is de keuze van de
winningslocaties bepalend voor de vraag of significante
effecten optreden bij de HR-duinhabitattypen. Bij een keuze
van locaties gelegen buiten deze duinhabitattypen zal van
aantasting van de natuurlijke kenmerken door deze activiteit
bij toepassing van adequate monitoring en mitigatie derhalve
geen sprake te zijn.
6.9.3 Seismisch onderzoek
Effecten
Seismisch onderzoek wordt in de pkb niet genoemd. Seismisch
onderzoek vindt plaats aan het aardoppervlak, min of meer
direct boven de op te sporen eventuele delfstofvoorkomens.
Het kan beschouwd worden als een vorm van opsporing,
maar maakt daarvan volgens de Mijnbouwwet geen deel uit.
Om voorbereid te zijn op mogelijke toekomstige aanvragen
voor dergelijk onderzoek is deze activiteit betrokken bij de
passende beoordeling van de pkb Waddenzee.
In de huidige praktijk is binnen de hierboven genoemde gebieden in de periode 1994-‘96 met moderne methoden uitgebreid seismisch onderzoek uitgevoerd. Daarom is de huidige
behoefte aan seismisch onderzoek beperkt. Voor lokale invulling of verbetering van de datakwaliteit kan in de toekomst
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niettemin behoefte aan enig verder seismisch onderzoek
ontstaan. Zulk onderzoek kan binnen enkele weken worden
uitgevoerd, en ingepast worden in een “ecologische kalender”
om ecologisch risicodragende plaatsen in gevoelige perioden
te mijden. Bij het onderzoek is tijdelijk intensieve betreding
en berijding van een klein deel van het terrein nodig, en worden ook schepen ingezet. De kern van de activiteiten bestaat
uit het veroorzaken van trillingen in de ondergrond. Hiervoor
werden in het verleden explosieven ingezet, maar tegenwoordig wordt gewerkt met zogenaamde airguns vanaf schepen en
met “stampen” met zware vrachtwagens.
Seismisch onderzoek in kwetsbaar gebied is altijd
vergunningplichtig, waarbij voorwaarden gesteld kunnen
worden aan de uitvoeringsperiode en aan toepassing van
specifieke methoden zoals de bovengenoemde. Dit is ook bij
het eerder uitgevoerde onderzoek het geval geweest. Door
de toenmalige vergunningverlener (ministerie van LNV) zijn
geen significante gevolgen in de zin van VHR van dit eerdere
onderzoek geconstateerd.
Gezien de aard en uitvoeringswijze van het seismisch
onderzoek met inachtneming van de beperkingen die hieraan
bij de vergunningverlening worden opgelegd, worden geen
significant ongunstige invloeden op habitattypen verwacht.
Over invloeden op vissen, die vooral via het onderwatergeluid
zouden werken, is weinig bekend (MER proefboringen
Waddenzee 1995). Zeeprik, Rivierprik en Fint zijn anadrome
vissen die de Waddenzee voornamelijk op doortocht
gebruiken; waarnemingen geven geen aanleiding geluid
in de praktijk van de laatste 15 jaar, waar ook seismisch
onderzoek deel van uitmaakte, als een bedreiging te zien. Hun
voorkomen wordt vooral beperkt door de beschikbaarheid
van geschikte habitat in het rivierengebied, inclusief het
zoetwatergetijdengebied, en door de aanwezigheid van
fysieke barrieres in de trekweg. De Afsluitdijk is er hier één
van. Zeeprik en Fint vertonen na een opvallende eerdere
achteruitgang de laatste jaren enig herstel. Van de Rivierprik
zijn in de laatste 10-15 jaar opvallend meer waarnemingen
gedaan dan eerder (informatie RIVO, RIKZ).
De beïnvloeding van zeehonden en vogels verloopt via
verstoring. Zeehonden zijn vooral gevoelig voor laag-frequent
geluid (Richardson 1995). Zij kunnen grote vrachtschepen
op een afstand van ongeveer 300 meter horen. Hiermee kan
rekening gehouden worden door perioden en plaatsen waar
zeehonden zich veelvuldig ophouden te mijden.

Mitigatie
Door de uitvoering van seismisch onderzoek in ruimte en
tijd zodanig te beperken, dat de kritieke geluidssterkte vis-,
vogel- en zeehondenconcentraties niet bereikt en dat geen
mogelijk verstorende menselijke activiteit ter plaatse van
zulke concentraties plaats vindt, kunnen eventuele effecten
gemitigeerd worden.
Conclusie
Bij zorgvuldige uitvoering volgens de gangbare
vergunningsclausules zijn de potentiële effecten van
seismisch onderzoek beperkt tot verstoring door geluid en
beweging van mensen en voertuigen. Deze effecten kunnen
voldoende gemitigeerd worden door, met inachtneming
van een ruime geluidscontour, concentraties van vogels,
zeehonden en vissen te mijden. Van aantasting van de
natuurlijke kenmerken door deze activiteit zal daarom geen
sprake zijn.
6.10 Windturbines
In de pkb staat onder dit hoofdstuk dat plaatsing van
windturbines in de nabijheid van het pkb-gebied van geval
tot geval zal worden beoordeeld door toepassing van
de criteria zoals opgenomen in het nationaal ruimtelijk
beleid en het afwegingskader zoals opgenomen in de pkb.
Deze algemene uitspraak is te weinig concreet om een
passende beoordeling te kunnen uitvoeren. Dit is pas aan
de orde bij de vergunningverleningprocedure voor concrete
windturbineplannen.
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6.11 Ontgrondingen

troebelheid in de waterkolom wanneer kleischelpen gewonnen
worden. Doordat na winning sediment teruggestort wordt
6.11.1 Zandwinning
vindt bedekking en daardoor sterfte van bodemfauna plaats.
Er is berekend dat hierdoor ca. 1% van het oppervlak van
Effecten
Zandwinning in de Waddenzee is beperkt tot het bij regulier
de geulbodem beneden NAP –5 meter in de Waddenzee
onderhoud van vaargeulen en bij incidentele verdere
op jaarbasis verstoord wordt (Schans et al., 2003). Naar
verdieping van delen van de hoofdvaargeulen vrijkomende
aanleiding van de toetsing van het voorkeurscenario
zand. De effecten van zandwinning zijn vergelijkbaar met
schelpenwingebieden in de Waddenzee aan de HVR wordt
het reguliere vaargeulonderhoud, met het verschil dat
in de Tweede partiële herziening Landelijke Beleidsnota
het sediment niet teruggestort maar onttrokken wordt.
Schelpenwinning (Ministerie van Verkeer en Waterstaat,
In deze format wordt alleen ingegaan op de effecten van
2004) het volgende geconcludeerd: Bodem(fauna)verstoring,
het onttrekken van sediment aan de Waddenzee. Wanneer
vertroebeling en rustverstoring door schelpenwinning hebben
sediment wordt onttrokken groeit de sedimentbehoefte
ecologisch gezien geen significant effect op de schaal van
van de Waddenzee, waarna aanvulling met zand uit de
een zeegatsysteem of het diepe geulareaal in de Waddenzee.
Noordzeekustzone optreedt. Het gevolg daarvan is dat er
De verschillende effecten zijn zelfs zo klein (kleiner dan of
ongeveer gelijk aan 1%) dat ze ook geen noemenswaardige
in de kustzone (meer) zand gesuppleerd moet worden. Er
bestaat vrij veel kennis over de effecten van zandwinning
rol spelen bij cumulatie van effecten. Daarbij komt dat door
in de Waddenzee, maar deze dateert van de periode waarin
geleidelijke afname van het winquotum en door zonering
zandwinning buiten het reguliere vaargeulonderhoud nog was (conform de beleidswijziging) de zeer geringe effecten nog
toegestaan en dus op een veel grotere schaal werd toegepast. kleiner worden. Naast het effect op bestaande natuurwaarden
Wanneer alleen gekeken wordt naar de onttrekking van zand
is in het evaluatie-onderzoek van de wingebieden aandacht
kunnen er effecten optreden op zandbanken en platen doordat besteed aan het effect van schelpenwinning op mogelijke
er veranderingen optreden in de aanvoer van sediment en
ontwikkeling van biotopen op schelpenbanken in een
erosieprocessen. Zandwinning vindt momenteel echter slechts ongestoorde situatie op de geulbodems. De conclusie is dat de
op relatief kleine schaal plaats.
voorgenomen gewijzigde winsituatie hiervoor betere kansen
biedt dan de huidige winsituatie.
Mitigatie
Agezien van de beleidsmatige inperking van de mogelijkheden Mitigatie
tot ontgronden, is er geen sprake van mitigerende
Het beleidspunt gaat vergezeld van inperkingen die werken
maatregelen.
als mitigerende maatregelen: “uitgangspunt is dat de jaarlijks
gewonnen hoeveelheid schelpen in de Waddenzee en de buiConclusie
tendelta’s van de aangrenzende Noordzeekustzone niet meer
Door de schaal waarop zandwinning in de huidige praktijk
bedraagt dan het langjarig gemiddelde van de natuurlijke
plaatsvindt, zich beperkend tot de geulen, en de natuurlijke
netto-schelpenproductie, waarvan de helft en tot een maxiaanvoer van zand uit de kustzone zal van aantasting van de
mum van 90.000 m 3 per jaar in het pkb-gebied”; “schelpenwinnatuurlijke kenmerken door deze activiteit geen sprake zijn.
ning wordt alleen toegestaan beneden het niveau van NAP –5
meter”. Mogelijke effecten op habitattypen en soorten worden
6.11.2 Schelpenwinning
verder gemitigeerd door de reguliere voorwaarden voor verEffecten
gunningverlening: de winning van schelpen mag uitsluitend
Schelpenwinning kan van invloed zijn op beschermde
plaatsvinden binnen de gebieden, die zijn aangegeven op de
natuurwaarden door het eroderen van randen van zandbij deze beschikking behorende overzichtstekening; geen winof slikplaten, het verstoren van vogels die foerageren in
ning van schelpen mag plaatsvinden op een aantal aangeduide
locaties: bijvoorbeeld binnen een afstand van 1500 meter van
wadgeulen en op de slik- en wadplaten, verstoring van
zeehonden door de werkzaamheden en een verhoogde
werp-, rust- en zooggebieden van zeehonden en op 500 meter
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van vogelconcentraties; in gebieden met een geringere diepte
dan NAP -5 m; binnen 40 meter van natuurlijke mosselbanken,
in de krachtens de Natuurbeschermingswet aangewezen artikel 17 gebieden tijdens verboden periodes, buiten geconcentreerde (dode) schelpenvoorkomens; in gebieden waarin zich
levende schelpenbanken bevinden. Bovendien mogen er door
de schelpenwinning geen blijvende putten ontstaan en wadplaten mogen niet worden aangetast.
Conclusie
De effecten van schelpenwinning in de Waddenzee zijn
onderzocht ten behoeve van de Landelijke Beleidsnota
Schelpenwinning. De effecten op slikwadden en zandplaten,
vissen, zeehonden en vogels worden door middel van de
voorwaarden die aan de vergunning verbonden zijn zoveel
mogelijk gemitigeerd. Door deze mitigerende maatregelen,
door de geleidelijke afname van het winquotum en door
zonering, zal van aantasting van de natuurlijke kenmerken
door deze activiteit geen sprake zijn.
6.12 Archeologie
6.12.1 Archeologisch onderzoek
Effecten
Het beleid voor de bescherming van historische
scheepswrakken en nederzettingen ziet bewust af van de
mogelijkheid om onderzoek te verrichten door het doen van
zelfstandige opgravingen. Wel wordt studie gemaakt van bloot
gespoelde scheepswrakken. Indien haalbaar, worden deze
opnieuw in de bodem geconserveerd. Aangenomen is, dat
dit éénmaal per 2 jaar geschiedt aan de rand van een grote
stroomgeul in de westelijke Waddenzee.
De stukken kunstgaasdoek die worden benut bij de
conservering van scheepswrakken beïnvloeden in zeer
lichte mate de sedimentatiepatronen in de directe
omgeving en daarmee de ligging en afmetingen van nabij
gelegen geulen. De geringe maaswijdte van het gaasdoek
belet het voortbestaan en nieuwvestiging van grotere
schelpdiersoorten. Wormen en sessiele fauna en –flora
worden niet in hun voortbestaan gehinderd; integendeel, het
gaasdoek kan als een kunstmatig rif werken voor sessiele
dieren en planten en dit rif kan weer gunstig zijn voor
bodembewonende vissen en schaaldieren.
Het fourageergebied voor schelpdiervissende vogelsoorten

wordt iets kleiner; mogelijk verminderd aanbod van
bodemvissen voor visvissende vogelsoorten.
Mitigatie
Geen mogelijkheden om het toepassen van gaasdoek te
mitigeren.
Conclusie
De huidige en te verwachten oppervlakte van het gaasdoek
dat voor dit doel wordt gebruikt is verwaarloosbaar klein
ten opzichte van het totale oppervlak van dit habitattype. In
de bodemfauna kan verrijking van soorten optreden door
vestiging van epibenthische soorten.
Voor alle geselecteerde vogelsoorten betreft het een
geheel te verwaarlozen vermindering van voedselareaal en
voedselaanbod. Van aantasting van de natuurlijke kenmerken
door deze activiteit zal daarom geen sprake zijn.
6.13 Recreatie
6.13.1 Capaciteitsvergroting bestaande havens
Effecten
Capaciteitsvergroting zal tot gevolg kunnen hebben dat er
meer vaarbewegingen in en rond het pkb-gebied zullen optreden. Belangrijkste (in-)directe effecten van deze capaciteitsvergroting zullen bestaan uit een iets grotere kans op calamiteiten en een meer of minder grote toename van effecten als
gevolg van aanwezigheid en geluid. Ook effecten als gevolg van
droogvallen kunnen op een ruimere schaal optreden.
Mitigatie
De beperkte capaciteitsvergroting voor de recreatievaart
van bestaande jachthavens heeft betrekking op de westelijke
Waddenzee en het Eemsgebied. Dit zijn de gebieden met op
dit moment reeds de meeste scheepvaartbewegingen. Er zal
daardoor naar verwachting weinig extra milieudruk optreden,
welke tot mogelijke significante gevolgen zal kunnen leiden.
Het meest rustige oostelijke waddengebied wordt op deze
manier ontzien. Daarnaast zijn de meest kwetsbare gebieden
in de Waddenzee (vogels en zeehonden concentraties)
op grond van artikel 17 van de Natuurbeschermingswet
gevrijwaard van menselijke activiteiten. 2
2 Met het inwerking treden van de nieuwe Nb-wet worden gesloten gebieden
niet langer ingesteld op grond van artikel 17 maar op grond van artikel 20
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Tussen verschillende partijen is ook een gedragscode
afgesproken met betrekking tot het droogvallen van
recreatieve vaartuigen. Hierin is onder andere afgesproken
dat verstoring van vogels en zeehonden wordt voorkomen
door voldoende afstand te houden tot concentraties van deze
soorten.

6.13.3 Snelvaargebied nog 3 jaar tolereren
Effecten
Er zou verstoring van foeragerende, rustende en ruiende
vogels op kunnen treden. Uit een recente evaluatie kwamen
geen aanwijzingen, dat de activiteit van invloed is op vogels en
zeezoogdieren rond de snelvaargebieden.

Conclusie
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden dat van aantasting van de natuurlijke kenmerken door
deze activiteit geen sprake zal zijn.

Mitigatie
Na de overgangstermijn van 3 jaar na in werking treden van
deze pkb zullen de activiteiten zijn verboden.
Conclusie
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden dat van aantasting van de natuurlijke kenmerken door
deze activiteit geen sprake zal zijn.

6.13.2 Vergroting aantal ligplaatsen tot maximaal 4400
Effecten
De effecten op de habitattypen en/of soorten zullen
voornamelijk bestaan uit een verhoging van de kans dat er
aantasting en/of verstoring als gevolg van de aanwezigheid en/ 6.14 Visserij
of geluid plaats zal vinden ten opzichte van de huidige situatie
en met betrekking tot het huidige aantal ligplaatsen.
6.14.1 Experimenten mosselzaadinvang
Effecten
Mitigatie
De mosselcultuur wordt in staat gesteld om op experimentele
Door het opnemen van een maximum ten aanzien van
schaal en onder begeleiding van onderzoek diverse innovatiehet aantal ligplaatsen van 4400 is een verdere toename
ve plannen in de praktijk tot uitvoer te brengen die bijdragen
van het aantal ligplaatsen aan banden gelegd, waardoor
aan de winning van mosselzaad zonder bodemberoering.
ook de verdere toename van het aantal recreatieve
Uit onderzoek blijkt dat er lokaal effecten kunnen optreden
vaarbewegingen grotendeels wordt beperkt. Daarnaast
als gevolg van ophoping van faeces en pseudofaeces onder
zijn de meest kwetsbare gebieden in de Waddenzee (vogels
kweekinstallaties. Dit effect is evenwel sterk afhankelijk van
en zeehonden concentraties) op grond van artikel 17 van
de gekozen locatie. Bij hogere stroomsnelheden treedt dit
de Natuurbeschermingswet gevrijwaard van menselijke
effect bijvoorbeeld niet op. De effecten op fauna zijn summier
activiteiten.
onderzocht. Het blijkt dat eidereenden worden aangetrokken
Tussen verschillende partijen is ook een gedragscode
door de ingevangen mosselen/ het mosselzaad. Ook zal van de
afgesproken met betrekking tot het droogvallen van
aanwezigheid van de invanginstallatie en van menselijke actirecreatieve vaartuigen. Hierin is onder andere afgesproken
viteiten ter plekke enige verstoring uit kunnen gaan.
dat verstoring van vogels en zeehonden wordt voorkomen
Aanvullende gegevens over effecten van mosselzaadinvangindoor voldoende afstand te houden tot concentraties van deze
stallaties zullen uit de nu uitgevoerde experimenten moeten
soorten
komen. Doordat het ingevangen mosselzaad naar de kweekpercelen wordt gebracht zijn de effecten zoals die optreden
Conclusie
bij kweekinstallaties (waar mosselzaad wordt opgekweekt tot
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
consumptiemosselen) maar deels vergelijkbaar.
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
De ingevangen zaadmosselen zullen worden aangewend op
worden dat van aantasting van de natuurlijke kenmerken door de mosselpercelen. De effecten van deze handeling verschildeze activiteit geen sprake zal zijn.
len niet van de huidige methode waarbij opgevist mosselzaad
wordt uitgezaaid.
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De huidige omvang van de experimenten en het aantal
mosselzaadinvanginstallaties zijn met betrekking tot het
mogelijke effect klein te noemen. Bij een fors groter aantal
mosselzaadinvanginstallaties kunnen er andere effecten
optreden zoals bijvoorbeeld concurrentie om ruimte en
voedsel tussen natuurlijke voorkomens van schelpdieren en
het ingevangen mosselzaad.
Mitigatie
Door locaties waar een lage stroomsnelheid heerst te mijden,
afstand te bewaren tot vogel- en zeehondenconcentraties en
voorzieningen te treffen die voorkomen dat zeezoogdieren
in de installaties terecht komen zijn de effecten van deze
experimenten minimaal.
Conclusie
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden, dat van aantasting van de natuurlijke kenmerken door
deze activiteit geen sprake zal zijn.
6.14.2 Mosselzaadvisserij op (instabiele) banken in
sublitoraal
Effecten
De mosselzaadvisserij vindt plaats in het najaar en in het
voorjaar met als doel het vergaren van grondstof ten behoeve
van het verzaaien en kweken op mosselpercelen. De op te
vissen grondstof betreft veelal mosselzaad (kleine mosselen
uit de meest recente broedval), doch ook de visserij op grotere
mosselen (halfwas of consumptiemosselen) is mogelijk. De
najaarsvisserij kan zich alleen nog richten op bevissing van
mosselzaad op instabiele bestanden. De voorjaarsvisserij
vindt plaats op basis van een visplan waarin is aangegeven
welk deel van het beschikbare bestand zal worden opgevist.
Het overgrote deel van deze mosselen blijft standaard
gedurende één winter op de percelen aanwezig.
Het belangrijkste effect betreft de verplaatsing
van mosselzaad van de beviste locatie naar de
mosselkweekpercelen. Hierdoor zal op de eerste locatie
mogelijk minder biomassa in de vorm van mosselzaad voor
vogels resteren dan in het geval dat er geen visserij zou
plaatsvinden. Hierbij wordt de term ‘mogelijk’ gebruikt omdat
de bevissing zich zal richten op instabiele bestanden, dit zijn
mosselzaadvoorkomens die met een grote mate van zekerheid

dreigen te verdwijnen gedurende de winter door bijvoorbeeld
storm. De hoeveelheid mosselzaad blijft wel in het systeem,
echter op een andere locatie. Op deze mosselkweekpercelen
blijven de mosselen in beginsel beschikbaar voor de
eidereend. In hoeverre dit voldoende is om mogelijke
aantasting te voorkomen zal aanvullend onderzoek moeten
uittwijzen.
Onderzoek naar mogelijke andere effecten van de
mosselzaadvisserij is in gang gezet. Hiervoor zal een deel van
het sublitoraal gesloten worden voor de mosselzaadvisserij
ten behoeve van onderzoek (Beleidsbesluit schelpdiervisserij,
2004).
Mitigatie
Bij de najaarsvisserij mogen alleen instabiele
mosselzaadvoorkomens worden opgevist. De aanwijzing
van de te bevissen gebieden vindt plaats op basis van een
deskundigenadvies.
Dit mosselzaad en het bij de voorjaarsvisserij opgeviste
mosselzaad dient in ieder geval één winter in de Waddenzee te
blijven.
Conclusie
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens moet vastgesteld
worden dat op grond van deze op macroniveau uitgevoerde
toets aan de Habitatrichtlijn van de mossel(zaad) visserij
in het sublitoraal mogelijk significante gevolgen voor de
beschermde soorten en habitattypen op grond van de Vogelen Habitatrichtlijn kunnen optreden. Evenwel kan vastgesteld
worden dat:
- middels het in het kader van de vergunningprocedure
voorschrijven van mitigerende maatregelen in de
vergunningvoorwaarden, alsmede;
- in het licht van de hierboven weergegeven positieve en
mitigerende aanwezige aspecten en;
- de jaarlijkse toetsing van deze activiteit op ‘microniveau’
(jaarlijkse monitoring in termen van een herhaalde
passende beoordeling op zo concreet mogelijk niveau) en;
- met specifieke overweging van exacte te bevissen locaties
en gebruikmakend van voortschrijdende wetenschappelijke
inzichten (vanuit nu nog lopend onderzoek)
in het licht van de Habitat- en Vogelrichtlijn desalniettemin
geconcludeerd kan worden, dat met inachtneming van
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bovenstaande aspecten op het uiteindelijke niveau
van concrete vergunningverlening op basis van de
Natuurbeschermingswet, van aantasting van de natuurlijke
kenmerken door deze activiteit geen sprake zal zijn.
6.14.3 Mossel(zaad)visserij in litoraal
Effecten
Onder de volgende specifieke voorwaarden zijnde
1 de aanwezigheid in de Waddenzee van minimaal 2000
hectare meerjarige mosselbanken op de droogvallende
platen én
2 er geen significant effect op de instandhoudingsdoelstellingen is te verwachten
dan is bevissing van instabiele mosselzaadbanken op de
platen onder voorwaarden toegestaan. Het effect hiervan is
een verplaatsing van een meer of minder groot deel van het
litorale mosselzaad naar het sublitoraal.
Een klein deel van de weggeviste litorale mosselbanken had
kunnen uitgroeien tot een meerjarige mosselbank, dit is onder
andere afhankelijk van de weersomstandigheden in de winter.
In die vorm zouden dergelijke banken als voedsel kunnen
dienen voor schelpdieretende en andere vogelsoorten die op
het litoraal foerageren.
Mitigatie
Er moet voorafgaande aan de vergunningverlening
worden aangetoond dat er geen significant effect op de
instandhoudingsdoelstellingen is te verwachten. Bevissing is
beperkt tot de instabiele mosselzaadbanken. Er kan alleen
onder de hierboven vermelde voorwaarden tot een dergelijke
bevissing worden overgegaan.
Conclusie
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens moet vastgesteld
worden dat op grond van deze op macroniveau uitgevoerde
toets aan de Habitatrichtlijn van de mossel(zaad) visserij
in het litoraal mogelijk significante gevolgen voor de
beschermde soorten en habitattypen op grond van de Vogelen Habitatrichtlijn kunnen optreden.
Evenwel kan vastgesteld worden dat:
- middels het in het kader van de vergunningprocedure
voorschrijven van mitigerende maatregelen in de
vergunningvoorwaarden, alsmede;

- in het licht van de hierboven weergegeven positieve en
mitigerende aanwezige aspecten en;
- de jaarlijkse toetsing van deze activiteit op ‘micro-niveau’
(jaarlijkse monitoring in termen van een herhaalde
passende beoordeling op zo concreet mogelijk niveau) en;
- met specifieke overweging van exacte te bevissen locaties
en gebruikmakend van voortschrijdende wetenschappelijke
inzichten (vanuit nu nog lopend onderzoek)
in het licht van de Habitat- en Vogelrichtlijn desalniettemin
geconcludeerd kan worden dat met inachtneming van
bovenstaande aspecten op het uiteindelijke niveau
van concrete vergunningverlening op basis van de
Natuurbeschermingswet, van aantasting van de natuurlijke
kenmerken door deze activiteit geen sprake zal zijn.
6.14.4 Proefpercelen mosselkweek
Effecten
Maximaal wordt er 500 ha van de permanent met zeewater van
geringe diepte overstroomde zandbanken tijdelijk voor 3 jaar
(en in speciale gevallen is een éénmalige verlenging mogelijk)
gebruikt als mogelijk toekomstig mosselperceel. Op dit
areaal zal tijdelijk geen ongestoorde natuurlijke ontwikkeling
mogelijk zijn. Nadat uitruil met de bestaande mosselpercelen
heeft plaatsgevonden zal het areaal van het oorspronkelijke
habitat zich kunnen herstellen.
Op de nieuwe percelen zal de gemiddelde productie van
mosselen groter zijn. Hier kunnen eidereenden van profiteren.
Mitigatie
Verstoring van de aanwezige fauna kan door voorwaarden in
de Nb-wetvergunning grotendeels worden beperkt. De periode
van gebruik is in de tijd begrensd en na uitruil met de minder
rendabele mosselkweekpercelen zal er geen sprake zijn van
uitbreiding van het areaal.
Conclusie
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden dat van aantasting van de natuurlijke kenmerken door
deze activiteit geen sprake zal zijn.
6.14.5 Handmatige kokkelvisserij
Effecten
Essentie van deze vorm van visserij is dat met handkracht
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kokkels worden verzameld. Daarvoor wordt de kokkelbeugel
of wonderklauw gebruikt. Dit vistuig bestaat uit een hark met
daaraan verbonden een zakvormig net. De hark wordt door
de bodem getrokken. Dit gebeurt wanneer er nog water op
de platen staat. De invloed van de handmatige kokkelvisserij
op vogels is tweeledig: er wordt een meer of minder deel
van het beschikbare voedsel weggevist en de aanwezigheid
van handmatige kokkelvissers op het Wad zal lokaal voor
verstoring zorgen. Er is mogelijk eveneens sprake van
verstoring van zeehonden. Bij uitbreiding van het aantal
vergunningen zal een groter oppervlakte van het habitat
kunnen worden bevist.
Mitigatie
Jaarlijks mag maximaal 5% van het aanwezige kokkelbestand
worden opgevist. De hoeveelheid is daardoor beperkt en
gerelateerd aan de hoeveelheid aanwezige kokkels. In de
Nb-wetvergunning zijn voorwaarden opgenomen die moeten
voorkomen dat er schade aan natuurwaarden zal ontstaan;
in het uiterste geval kan een vergunning worden ingetrokken
indien blijkt dat de activiteit in belangrijke mate nadelige
gevolgen heeft voor de natuurwaarden.
Visserij zal plaatsvinden op basis van een visplan; op basis
hiervan kunnen mitigerende maatregelen voor de hele
sector worden afgesproken om verstoring en beschadiging
van het habitat zoveel mogelijk te voorkomen. Mechanische
kokkelvisserij is verboden per 1 januari 2005.
Conclusie
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden dat van aantasting van de natuurlijke kenmerken door
deze activiteit geen sprake zal zijn.
6.14.6 Rapen schelpdieren voor eigen gebruik
Effecten
Om recht te doen aan het zogenaamde kleinschalig historisch
medegebruik is het in alle kustwateren voor particulieren
toegestaan om voor eigen gebruik handmatig schelpdieren,
zoals bij voorbeeld mosselen, kokkels of oesters, te rapen tot
een maximum van 10 kilogram versgewicht per persoon per
dag. De activiteit veroorzaakt lokaal enige verstoring van de
bodem en er wordt een geringe hoeveelheid schelpdieren aan

het ecosysteem onttrokken. De aanwezigheid van mensen op
het wad kan tot verstoring leiden van zeehonden en/of vogels.
Mitigatie
Er is een maximum van 10 kilogram per persoon per dag
ingesteld. Verder geldt qua plaats dat het handmatig
rapen door particulieren alleen is toegestaan voor zover
geen verstoring plaatsvindt van concentraties vogels en
zeehonden en voor zover dit gebeurt buiten de zogeheten
artikel 17-gebieden in de Waddenzee (gebieden die op grond
van artikel 17 van de Natuurbeschermingswet het gehele
jaar of gedurende een periode van het jaar gesloten zijn).
Handmatig rapen is voorts alleen toegestaan voor zover dit
gebeurt tussen één uur vóór zonsopkomst en één uur na
zonsondergang.
Conclusie
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden dat van aantasting van de natuurlijke kenmerken door
deze activiteit geen sprake zal zijn.
6.14.7 Experiment rapen Japanse oester
Effecten
Met het commercieel rapen van Japanse oesters wordt een
kleinschalig experiment gestart. Het experiment veroorzaakt
lokaal enige verstoring van de bodem en er wordt een geringe
hoeveelheid schelpdieren aan het ecosysteem onttrokken. De
aanwezigheid van mensen op het wad kan tot verstoring leiden
van zeehonden en/of vogels.
Mitigatie
Het betreft een kleinschalig experiment waarvoor de locaties
dusdanig kunnen worden gekozen dat geen verstoring
plaatsvindt van concentraties vogels en zeehonden.
Conclusie
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden dat van aantasting van de natuurlijke kenmerken door
deze activiteit geen sprake zal zijn.
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6.14.8 Garnalenvisserij
Effecten
Garnalenvisserij is in de gehele Waddenzee toegestaan
behoudens op het sublitoraal in de voor de bodemberoerende
visserij gesloten gebieden.
Deze vorm van visserij leidt tot oppervlakkige verstoring
van de onderwaterbodem en de eventueel aanwezige
overige substraten met de daarop aanwezige fauna. Ook
worden garnalen onttrokken aan het ecosysteem, ofschoon
niet is gebleken dat een afname van volwassen garnalen
in de diepere delen van de Waddenzee effecten heeft op
kwalificerende vogelsoorten. Van de bijvangst (onder meer
ondermaatse vis) zal een deel niet overleven. Tenslotte kan
de aanwezigheid van het vaartuig verstorend werken op
zeehonden en/of vogels.
Mitigatie
Rustende en/of zogende zeehonden mogen niet worden
verstoord en er mag niet gevist worden binnen 100 meter
van natuurlijke zeegrasvelden en mosselbanken. Om de
overlevingskans van de bijvangst te vergroten gelden de
volgende specifieke voorwaarden:
- Het vaartuig moet voorzien zijn van adequate vangstsorteerapparatuur (roterende spoel/sorteermachine of een mechanische schudzeef met specifieke vereisten)
- De afvoer van ondermaatse vis en ondermaatse garnalen
overboord, moet rechtstreeks geschieden door een goot of
pijp van glad materiaal door middel van voldoende waterafvoer.
Conclusie
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens moet vastgesteld
worden dat op grond van de op macroniveau uitgevoerde toets
aan de habitatrichtlijn van de garnalenvisserij mogelijk significante gevolgen voor de beschermde soorten en habitattypen op
grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn kunnen optreden.
Evenwel kan vastgesteld worden dat:
- middels het in het kader van de vergunningprocedure
voorschrijven van mitigerende maatregelen in de
vergunningvoorwaarden, alsmede;
- in het licht van de hierboven weergegeven positieve en
mitigerende aanwezige aspecten en;
- gebruikmakend van voortschrijdende wetenschappelijke

inzichten (vanuit nu nog lopend onderzoek)
in het licht van de Habitat- en Vogelrichtlijn geconcludeerd
kan worden dat met inachtneming van bovenstaande aspecten
op het uiteindelijke niveau van concrete vergunningverlening op
basis van de Natuurbeschermingswet, van aantasting van de
natuurlijke kenmerken door deze activiteit geen sprake zal zijn.
6.14.9 Experimentele (Jan Louw) bevissing mosselbanken
sublitoraal
Effecten
Voor bevissing van mossel(zaad)banken in het kader van
onderzoek naar de hypothese dat uitdunningsvisserij de
stabiliteit van de mosselbank vergroot, maakt de pkb
Waddenzee uitzonderingen mogelijk op het verbod om
mossel(zaad)banken op de platen te bevissen.
Een deel van het aanwezige mosselzaad wordt onttrokken aan
de oorspronkelijke locatie. Omdat dit droogvallende locaties
zijn zal het beviste deel van het habitat voor scholeksters iets
minder geschikt kunnen worden.
De aanwezigheid van de mosselvissers kan verstorend werken
op zeehonden en/of vogels.
Mitigatie
Het experiment is van beperkte omvang en in de tijd
gelimiteerd, waardoor aantasting van habitattypen of soorten
naar verwachting niet zal optreden. Rustende en zogende
zeehonden mogen niet worden verstoord. Om verontrusting te
voorkomen is het verboden met motorboten met een hogere
snelheid dan 20 kilometer per uur te varen. De opgeviste
mosselen dienen op de mosselpercelen in de Waddenzee te
worden uitgezaaid.
Conclusie
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden dat van aantasting van de natuurlijke kenmerken door
deze activiteit geen sprake zal zijn.
6.14.10 Sleepnetvisserij
Effecten
Zolang er geen aanwijzingen zijn dat de sleepnetvisserij met
of zonder wekkerkettingen in het sublitoraal significante
ecologische effecten op het sublitorale systeem heeft, blijft
deze vorm van visserij volgens de pkb Waddenzee toegestaan.
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Indien gevist wordt met gebruikmaking van zogenaamde
wekkerkettingen dan zal een zekere mate van bodemberoering
optreden. Ook wordt vis onttrokken aan het ecosysteem en zal
er sterfte optreden onder bijvangsten. Bij de huidige omvang
van de sleepnetvisserij zijn deze effecten beperkt.
De aanwezigheid van het vissende vaartuig kan verstorend
werken op zeehonden en/of vogels. De verschillende vormen
van sleepnetvisserij zijn in de tijd begrensd en worden op
delen in het westelijk waddengebied uitgeoefend.
Mitigatie
Het aantal vergunningen is beperkt en zal niet worden
uitgebreid. De sleepnetvissers dienen voldoende afstand
te bewaren tot vogel- en zeehondenconcentraties teneinde
verstoring te voorkomen.
Conclusie
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden dat van aantasting van de natuurlijke kenmerken door
deze activiteit geen sprake zal zijn.
6.14.11 Visserij met vaste vistuigen
Effecten
Onder vaste vistuigen wordt een groot aantal typen vistuig
verstaan. Het betreft onder meer de fuik, het staand want, de
weer, de zegen, het hoekwant, de ankerkuil, de totebel en het
kuilnet.
Als gevolg van visserij met vaste vistuigen kunnen de lokale
visstanden worden verlaagd en kan lokaal schade op de
wadplaten worden aangebracht door enige bodemberoering.
Het is bekend van de IJsselmeervisserij dat er vogels in de
vistuigen kunnen verdrinken. Er wordt onderzoek verricht
om de mogelijke en nog niet onderkende schade aan vogels
binnen de Waddenzee in beeld te brengen.
Daarnaast kan er verstoring optreden van groepen vogels en
groepen zeehonden.
Mitigatie
De vaste visvakken zijn een belangrijk beheersinstrument.
Binnen een visvak mag de vergunninghouder alleen vissen met
vistuigen die worden vermeld in de visvergunning. Ruimte voor
nieuwe visvakken langs de wal is in de Waddenzee beperkt.
Naast de beroepsmatige visserij is er ook de recreatieve

visserij. De eventuele effecten van de beroepsmatige en
recreatieve visserij op visbestanden en de ecologische
waarden van de kustwateren zullen de aankomende jaren
worden gevolgd.
Door in de vergunningverlening voorwaarden op te nemen,
wordt verstoring zoveel mogelijk voorkomen. Door de
verplichting om keerwant aan te brengen wordt de kans op
verdrinking verkleind.
Conclusie
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden dat van aantasting van de natuurlijke kenmerken door
deze activiteit geen sprake zal zijn.
6.14.12 Staand-want-visserij
Effecten
Door de bewegingen van de vissers tussen het schip en/of
bijboot en de staand-want kan verstoring optreden van
aanwezige vogels en groepen zeehonden. Op basis van de
beschikbare informatie die voorhanden is, zijn er thans geen
indicaties dat de effecten van de vaste vistuigvisserij op de
lokale visbestanden en op de natuurwaarden van dien aard
zijn dat grootschalige negatieve effecten te verwachten zijn.
Het vistuig dat het meest ter discussie staat zijn de staande
netten. Bij onzorgvuldig gebruik van staande netten kunnen
vogels in het want verstrikt raken en verdrinken. Dit doet
zich voor bij netten die tijdens laagwater op de droogvallende
platen overeind blijven staan.
Mitigatie
Er is de verplichting om de staande netten bij droogvallen
plat te leggen. De overige effecten van staand-want-visserij
kunnen door voorwaarden in de vergunningverlening
sterk worden beperkt. Dit betreft dan de effecten van de
aanwezigheid van boten van de vergunninghouder op vogels en
zeehonden.
Conclusie
De effecten zouden zonder mitigerende maatregelen mogelijk
lokaal van significante invloed kunnen zijn. Wanneer de
mitigerende maatregelen in acht genomen worden, zal van
aantasting van de natuurlijke kenmerken door deze activiteit
geen sprake zijn.
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6.15 Militaire activiteiten

heeft maatregelen getroffen om negatieve effecten van de
activiteiten zoveel mogelijk te voorkomen. Er is sprake van
6.15.1 Amfibisch Oefenkamp Texel
terreinbeheer, munitierestanten worden zoveel mogelijk
Effecten
geruimd. Met betrekking tot de tijdstippen dat wordt
Het Amfibisch Oefenkamp Texel ligt in het jonge duingebied
geschoten / geoefend, wordt rekening gehouden met de
aan de zuidpunt van Texel. Het gebied is met name van belang broedseizoenen. Sommige (extensieve) militaire activiteiten
voor de vegetatie (duinlandschap) en vogelfauna. Effecten door kunnen zelfs positieve invloed hebben op flora en fauna
militaire activiteiten zijn in hoofdzaak onder te verdelen in (1)
(bijvoorbeeld door het afsluiten van onveilige gebieden voor
een mogelijke verstoring van (met name) broedvogels en (2)
mensen).
een eventuele vertreding van het duinlandschap.
Mitigatie
Mitigatie
Indien de regering de activiteiten om welke reden dan ook
Broedende kolonies op de Hors en omgeving worden gemeden niet meer nodig acht, zullen ze worden beëindigd. Zo is in de
(gebied wordt afgezet met lint). In de duinen wordt gebruik
laatste jaren het Cavalerie schietkamp Vlieland buiten gebruik
gemaakt van de paden.
gesteld, evenals de schietterreinen Botgat en Falga aan de
De strandvlakte is in verband met het ontbreken van
Noordzeekust.
begroeiing, ongevoelig voor betreding, met uitzondering
van de nabijheid van strandbroeders (dwergsterns). Als
Conclusie
mitigerende maatregel wordt jaarlijks het gebied waar de
Op grond van deze overwegingen en hieraan ten grondslag
dwergsterns broeden herkenbaar en ruim afgezet en niet
liggende gegevens wordt geconcludeerd dat van aantasting
betreden bij oefeningen.
van de natuurlijke kenmerken door deze activiteit geen sprake
Door een aantal maatregelen worden overblijvende effecten
zal zijn.
beperkt: beheersmaatregelen (maaibeleid), het afzetten en
vermijden van broedgebieden, instructie en voorlichting.
6.15.3 Vliegen met jachtvliegtuigen en helikopters
Effecten
Conclusie
Het, op lage hoogte, vliegen met vaste vleugelvliegtuigen
De effecten zijn lokaal en tijdelijk van aard. Met inachtneming
en helikopters in de Waddenzee kan in beginsel negatieve
van mitigerende voorwaarden zal van aantasting van de
effecten opleveren door verstoring (met name door geluid).
natuurlijke kenmerken door deze activiteit daarom geen
Gebleken is dat de negatieve effecten op de fauna (met name
sprake zijn.
vogels) beperkt zijn. De verstoringen, bij niet reguliere
vluchten, zijn kortstondig. Bij een hogere frequentie van de
6.15.2 Schietrange Vliehors, schietterreinen Marnewaard,
verstoring lijkt een zekere mate van gewenning op te treden.
Breezanddijk en Noord-Holland
Vlieland kent, ondanks vele vliegactiviteiten, een goede
Effecten
vogelpopulatie.
De aanwezigheid van schietrange De Vliehors in het pkbgebied en de invloed van de, buiten het pkb-gebied gelegen,
Mitigatie
schietbanen kan in beginsel negatieve effecten opleveren door De bovengenoemde effecten worden gemitigeerd doordat de
geluidsbelasting (schiet- en explosiegeluid) en milieubelasting laagvliegroute voor gevechtsvliegtuigen die ten westen van
door munitieresten.
Schiermonnikoog over boven de Waddenzee liep, inmiddels is
Uit onderzoek blijkt echter dat de negatieve effecten van
opgeheven. De algemene minimum-vlieghoogte voor militaire
geluid op de fauna (met name vogels) beperkt zijn. Het
vliegtuigen boven de Waddenzee is inmiddels verhoogd van
effect is voornamelijk lokaal en tijdelijk. Ook ten aanzien
300 meter naar 450 meter. Het aanvliegen van de schietrange
van munitierestanten blijkt dat de negatieve effecten op
op de Vliehors geschiedt zo veel als mogelijk vanaf de
het milieu (lokaal en permanent) beperkt zijn. Defensie
Noordzee.
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Conclusie
Op grond van deze overwegingen en met inachtneming van
de mitigerende maatregelen wordt geconcludeerd dat van
aantasting van de natuurlijke kenmerken door deze activiteit
geen sprake zal zijn.
6.16 Pierenwinning
Effecten
De beviste delen hebben (in ieder geval voor een periode van
enkele maanden) een verlaagd aantal wadpieren. Tijdens de
activiteit zal verstoring van de wadbodem optreden tot een
diepte van 0,40 meter en zal er extra troebeling optreden.
Daarnaast vindt verstoring plaats van eventueel aanwezige
fauna.
Mitigatie
Effecten zijn te beperkten in de ruimte door het toewijzen van
een begrensd visgebied. Voorzieningen aan de visapparatuur
zijn ontwikkeld om de bodem weer grotendeels terug te laten
vallen in de gemaakte geul. Verplichting tot het houden van
voldoende afstand van zeehondenligplaatsen, mosselbanken
en van zeegrasvoorkomens worden als voorwaarde in
vergunning opgenomen. Verstoring van vogels zijn eveneens
door voorwaarden in de vergunning op te nemen sterk te
beperken.
Conclusie
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden dat Van aantasting van de natuurlijke kenmerken door
deze activiteit geen sprake zal zijn.
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7.
Cumulatieve effecten

7.1 Inleiding
De Habitatrichtlijn schrijft voor, dat niet alleen moet worden
gekeken naar de gevolgen van afzonderlijke activiteiten, maar
ook naar de gezamenlijke gevolgen van de activiteiten die
invloed kunnen hebben op het betreffende gebied. En daarbij
dienen tevens plannen en projecten buiten het betreffende
gebied in ogenschouw genomen te worden indien deze ook – in
combinatie met de in de pkb toegestane activiteiten - invloed
kunnen hebben op het gebied.
In dit hoofdstuk is het effect van alle in de pkb toegestane
menselijke activiteiten tezamen in kwalitatieve zin
beschreven. Dit is gebeurd door in tabel IA (zie bijlage 4) aan
te geven of sprake is van beïnvloeding van de kwalificerende
VHR-habitattypen en –soorten, of deze beïnvloeding lokaal
of bovenlokaal van aard is, of sprake is van incidentele,
periodieke of doorlopende beïnvloeding en binnen welke
tijd herstel optreedt van de effecten van de activiteit. De
classificatie van de beïnvloeding hierbij is als volgt:
- lokaal:
beïnvloeding slechts op één plaats van
			
beperkte omvang
- bovenlokaal:
op meerdere plaatsen in de Waddenzee
- incidenteel:
zelden voorkomend
- periodiek:
met regelmaat zich voordoend
- doorlopend:
steeds
- korte herstelduur: herstel binnen een jaar
- lange herstelduur: herstel kost meerdere jaren
- onherstelbaar:
beïnvloeding is onomkeerbaar.
In een tweede tabel (2A; zie bijlage 4) is de aard van de
gevolgen van de toegestane activiteiten in beeld gebracht.
In hoofdstuk 7.2 wordt ingegaan op andere plannen en
projecten met mogelijke invloed op de natuurlijke kenmerken
van de Waddenzee. In kwalitatieve zin wordt aangegeven
of deze cumulerend werken met de in de pkb toegestane
activiteiten. Ook hiervoor zijn soortgelijke tabellen opgesteld
(IB, IC, 2B en 2C; zie bijlage 4).
Tabel 3 en 4 vormen de samenvatting van de eerdere zes
tabellen (zie bijlage 4).
De op deze wijze samengestelde tabellen geven een goed
beeld – kwalitatief bezien – van de aard van de cumulatieve
beïnvloeding. Het is gegeven het abstractieniveau van de pkb
Waddenzee niet mogelijk om een gewicht te geven aan die
beïnvloeding, waardoor een kwantitatieve beoordeling van

de cumulatie niet mogelijk is. Dit is pas aan de orde in geval
van concrete vergunningverleningprocedures waarbij aard,
locatie en omvang van de activiteit concreet bekend zijn en de
gevolgen kunnen worden opgeteld met soortgelijke gevolgen
van andere activiteiten voor het gebied. De tabellen zijn hierbij
een goed hulpmiddel omdat voor iedere in de pkb toegestane
activiteit kan worden afgelezen met welke andere activiteiten
mogelijk cumulatie optreedt.
In de hoofdstukken 7.3. en 7.4. wordt derhalve volstaan met
een kwalitatieve beschouwing van de tabellen.
Hoofdstuk 7.5 gaat in op de “staat van de Waddenzee” en de
daarin door de jaren heen zichtbare trends. Dit vanuit de
gedachte dat , indien sprake is van cumulatie van beïnvloeding
met significante effecten, dit uit die trends zou moeten blijken.
7.2 Beïnvloeding door overige plannen en projecten
De Habitatrichtlijn verlangt ook dat de gevolgen van andere
plannen en projecten in ogenschouw worden genomen bij
de passende beoordeling. Het gaat daarbij om (A) niet in de
pkb behandelde activiteiten binnen het pkb-gebied en (B) om
activiteiten buiten het gebied met een mogelijke invloed op het
gebied.
7.2A. Enkele belangrijke activiteiten binnen de Waddenzee
die niet expliciet worden behandeld in de pkb Waddenzee
zijn:
a. bestaande gaswinningen (Slochteren, Ameland en Zuidwal)
b. bestaande zoutwinning Fryslân
c. wadlopen en excursies
d. sportvissen en pieren spitten voor eigen gebruik
e. bestaande beroeps- en recreatievaart in de Waddenzee
f. vliegbewegingen boven de Waddenzee
g. mosselkweek
h. aanleg en onderhoud van stranden
i. kwelderbeheer
j. uitvoering onderzoek en monitoring
Ad a): Bestaande gaswinning
De invloed van de bestaande gaswinningen is beschreven
in de geactualiseerde Bodemdalingstudie (2004). Daaruit
blijkt dat de bodemdalingseffecten “in het natte” worden
gecompenseerd (zie ook beoordelingsformat gaswinning
nr.6.9.2) en dat voor die habitattypen niet voor cumulerende
effecten gevreesd behoeft te worden. De geologische
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bodemdaling en de versnelde zeespiegelstijging als
gevolg van het broeikaseffect cumuleren met de eventuele
effecten van bodemdaling door gaswinning. Dit is zorgvuldig
onderzocht (Bodemdalingsstudie Waddenzee 2004 en daar
aangehaalde bronnen). Op grond van de resultaten van dat
onderzoek kan aantasting van de natuurlijke kenmerken ten
gevolge van bodemdaling door gaswinning redelijkerwijs
worden uitgesloten. Hierbij moet in aanmerking genomen
worden dat de gaswinning zich over een in vergelijking
tot de zeespiegelstijging korte periode uitstrekt. Voor het
cumulatief effect is niet zozeer de gesommeerde eindwaarde
van de daling van belang, als wel de gecumuleerde
dalingssnelheid in een periode van enkele tot enkele
tientallen jaren. Deze snelheid is immers bepalend voor de
compensatie door sedimentatie. De toelaatbare grenswaarden
voor de bodemdaling zullen per kombergingsgebied
worden vastgesteld en gemonitored. Cumulatie met de
zeespiegelstijging wordt hierin meegenomen.
Daling van duingebied, zoals bij Ameland, wordt niet
gecompenseerd en nieuwe gaswinning zou tot cumulatie
kunnen leiden, waardoor significante gevolgen niet op
voorhand kunnen worden uitgesloten. Bij de op te stellen MER
voor komende concrete gaswinningen dient hier aandacht aan
besteed te worden.
Ad b): Bestaande zoutwinning
De plaatsvindende zoutwinning in Fryslân heeft slechts een
zeer kleine bodemdaling ten gevolge in een klein buitendijks
gebied nabij de zoutwinlokatie. Effecten hiervan zijn niet
aanwezig, niet direct en niet via cumulatie van zandhonger.
Voornemens voor aanvragen voor nieuwe zoutwinningen zijn
thans niet bekend
Ad c) en d): Wadlopen en excursies.
Het betreft activiteiten die al gedurende zeer lange tijd in
de Waddenzee worden uitgeoefend. De beïnvloeding betreft
met name de aanwezigheid in het gebied met een mogelijke
verstorende werking op de vogels of zeehonden. Aangezien
de kwetsbare delen van de Waddenzee op grond van artikel
17 van de Nb-wet zijn uitgesloten van menselijke activiteiten
en omdat verstoring en verontrusting in zijn algemeenheid
zijn verboden op grond van artikel 16 van dezelfde wet, is
geen sprake van significante effecten van deze activiteiten.
Opgemerkt kan nog worden dat niet zozeer de aanwezigheid

in het gebied problemen kan geven, maar veeleer het gedrag
van de recreant. Om die reden hebben de bij de Waddenzee
betrokken gezamenlijke overheden besloten, jaarlijks te
zorgen voor intensieve voorlichting door middel van het
verspreiden van de brochure “Wijs met het Wad”. In deze
brochure zijn gedragscodes opgenomen voor de bezoekers van
het gebied.
Ad e): Bestaande beroeps- en recreatievaart
Scheepvaart brengt een kans met zich mee op calamiteiten
en op verstoring van met name vogels en zeehonden. Het
onderwatergeluid kan verstorend werken voor vissen.
De Waddenzee is aangewezen als Particuarly Sensitive Sea
Area (PSSA) en dat zal de scheepvaart extra alert doen zijn op
het voorkomen van ongelukken. Verder is recent het integraal
calamiteitenplan voor de Waddenzee geactualiseerd en vinden
geregeld rampenbestrijdingsoefeningen plaats.
De meeste schepen zullen zich ophouden in de
(hoofd)vaargeulen waar het al druk is en mogelijk gewenning
aan de scheepvaart optreedt bij vogels en zeehonden. De
westelijke Waddenzee en de Eems zijn de drukst bevaren
delen van het pkb-gebied. Het meest rustig is het oostelijke
waddengebied wat zich minder leent voor de waterrecreatie.
De meest kwetsbare gebieden in de Waddenzee (vogels en
zeehonden concentraties) zijn op grond van artikel 17 van
de Natuurbeschermingswet gevrijwaard van menselijke
activiteiten. Tenslotte wordt door de samenwerkende
overheden de gedragscode “Wijs met het Wad”, waarin regels
zijn opgenomen ter voorkoming van verstoring en vervuiling,
breed onder de aandacht gebracht.
Ad f): Vliegbewegingen boven de Waddenzee
Het internationale vliegverkeer geschiedt op zo’n grote
hoogte dat hiervan geen merkbare invloed uitgaat op de
Waddenzee. Er zijn twee kleine vliegvelden op Texel en
Ameland die wel aanleiding zijn tot merkbaar vliegverkeer
boven de Waddenzee. Het aantal vliegbewegingen vanaf
en naar de vliegvelden van de Waddeneilanden Texel en
Ameland laat tussen 2000 en 2003 en lichte stijging zien.
(Jaarboek Waddenzee 2000, 2001, 2002, 2003). Daarnaast
vinden militaire vluchten plaats die merkbaar zijn in het
waddengebied. Deze zijn reeds behandeld in hoofdstuk 6.
Behoudens vanwege veiligheidsredenen en bij het landen
of stijgen dient het burgervliegverkeer boven 450 meter
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hoogte te vliegen boven de Waddenzee. Op die hoogte is
van merkbare verstoring geen sprake. Vluchten beneden
de minimum vlieghoogte kunnen leiden tot verstoring van
rustende of zogende zeehonden, van bij laag water op de
platen foeragerende vogels, van bij hoog water op de kwelders
rustende vogels en van broedende of ruiende vogels.
Per 1 januari 2000 is de toegestane geluidsbelasting op de
kleine luchthavens gehalveerd (van 50 naar 47 bkl; pkb deel
3 (2001). Omdat deze reductie voor een belangrijk deel is
gerealiseerd doordat vliegtuigen stiller gemaakt zijn of met
stillere vliegtuigen wordt gevlogen, is ook het vliegverkeer
boven de Waddenzee stiller geworden en zal tevens de
mogelijke geluidsverstoring door laagvliegen zijn verminderd.

Harlingen bestaan plannen om het strand te vergroten.
Bij de aanleg van strand is het oorspronkelijke biotoop
(habitattype 1140) verdwenen. Het bijspuiten van zand om het
strand te behouden leidt daarom niet tot aantasting van dit
habitattype.
Het gebruik van het strand kan leiden tot verstoring van vogels
op het wad en tot enige watervervuiling. Het zelfde geldt voor
het onderhoud van de stranden. Bij de vergunningverlening
zullen evenwel mitigerende voorwaarden worden gesteld bijvoorbeeld de tijd van het jaar waarin de activiteit mag worden
uitgevoerd - waardoor de gevolgen minimaal zullen zijn.

Ad i): Kwelderbeheer
Via stuifdijkbeheer streeft Rijkswaterstaat naar behoud van
Ad g): Bestaande mosselkweek
het huidige areaal eilandkwelders. Met het oog op maximale
In de huidige praktijk zijn binnen de Waddenzee
natuurlijke ontwikkeling zal dit op extensieve wijze gebeuren.
De overheid beheert de voormalige rijkslandaanwinnings
locaties aangewezen waar opgeviste (zaad)mosselen
worden gedeponeerd om aldaar op te groeien tot
werken. De kwelderwerken bestaan uit rijsdammen die een
consumptiemosselen. Het areaal mosselpercelen in de
waterdoorlatende versperring vormen en golfdempend werken
Waddenzee bedraagt ca. 7625 ha. (Bult et al., 2003). Daarvan
zodat sedimentatie van slib wordt bevorderd. De ontwatering
wordt ongeveer 3500 ha min of meer intensief gebruikt. Er is
wordt bevorderd door het in stand houden van sloten en
sprake van grote herkenbare blokken van enkele honderden
greppels. De laatste jaren is begonnen met een reorganisatie
hectare. Het gebruikte oppervlak is verdeeld in kleinere
van het dammenbestand met als doel een meer effectieve
afgebakende delen of percelen. (van enkele tot een tiental
bescherming van de kwelder en een geringer ruimtebeslag
hectaren). Op de plaatsen waar deze percelen of gebieden
op het wad. Voorzover de vastelandskwelders niet tot de
ingericht zijn veranderd het zandige ecotoop van de sublitorale voormalige rijkslandaanwinningswerken behoren (zoals de
platen (habitattype 1110) in een slikkige, regelmatig
Dollardkwelders), worden ze door particulieren beheerd; het
verstoorde bodem met een hoge biomassa aan schelpdieren.
onderhoud bestaat dan hoofdzakelijk uit wat greppelwerk.
De mosselzaadvisserij op de vrije gronden is gereguleerd
Beheer van vegetaties in het plangebied geschiedt alleen door
en de kweek vindt plaats op door de Staat verhuurde
beweiding.
percelen. Voordeel van mosselkweek is dat de gemiddelde
Conclusie is, dat het hier activiteiten betreft die verband
mosselproductie ongeveer 15% groter zal zijn dan die “in het
houden met of nodig zijn voor het beheer van de habitattypes
wild”, waardoor deze aanpak zowel voor vogels als vissers
kwelder. Bij de vergunningverlening kunnen mitigerende
voordeel kan bieden. Met name eidereenden blijken hier van te voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld de tijd van het
profiteren.
jaar waarin de activiteit mag worden uitgevoerd, waardoor de
De mosselkweek betreft bestaand gebruik van de Waddenzee, gevolgen minimaal zullen zijn.
al plaatsvindend vanaf de jaren vijftig. Dit bestaand gebruik
heeft de kwalificatie van de Waddenzee als Vogel- en
Ad j): Uitvoering monitoring en onderzoek
Habitatrichtlijngebied niet in de weg gestaan.
Naast de periodieke monitoring van de nationaal en trilateraal
overeengekomen parameters vormt de Waddenzee een
Ad h): Aanleg en onderhoud van stranden
dankbaar onderzoeksobject voor tal van wetenschappers.
Onder meer bij Harlingen en Delfzijl zijn in het verleden
Het onderzoek - met ontheffing of vergunning op grond van
relatief kleine stranden aangelegd. Periodiek dient nieuw
de Nb-wet – vindt soms ook plaats in de kwetsbare voor
zand opgespoten te worden om het strand te behouden. Bij
menselijke activiteiten gesloten gebieden. Bij de ontheffing-
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of vergunningverlening kunnen mitigerende voorwaarden
worden gesteld, bijvoorbeeld de tijd van het jaar waarin de
activiteit mag worden uitgevoerd, waardoor de gevolgen
minimaal zullen zijn.
7.2B. Bij bestaande, vastgestelde of “harde” voorgestelde
plannen en projecten buiten de Waddenzee met invloed op de
Waddenzee kan gedacht worden aan:
k. zandsuppleties Noordzeekustzone
l. baggerspeciedepot Loswal Noord
m. bestaande vaarroute grote vaart ten noorden van de
eilanden
n. aanleg Nornedkabel
o. (near shore) windparken Noordzee
p. binnendijkse windparken
q. Glastuinbouwcomplex Eemshaven
r. Uitbreiding De Kooij
s. Tweede Maasvlakte (PMR)
t. Vaardruk op de Waddenzee vanuit m.n. IJsselmeer
u. Aanleg randmeer Wieringen
v. Spisulavisserij Noordzeekustzone
w. Ems Sperrwerk
Ad k): Zandsuppleties in Noordzeekustzone
De Update Bodemdalingstudie 2004 laat zien dat de zand- en
slibsamenstelling in de Waddenzee ten gevolge van de zandsuppleties niet significant verandert. De suppleties leiden daarmee
niet tot enige cumulatief effect. Het is wel mogelijk dat een
toename van het aantal suppleties in de Noordzeekustzone,
welke is aangewezen als Vogel- en Habitatrichtlijn gebied, wel
gevolgen heeft voor de daar aanwezige natuurwaarden. Bij
strandsuppleties gaat het met name om de Drieteenstrandloper,
bij onderwatersuppleties om de Zwarte zee-eend. Door een toename van het aantal suppleties zou het voedsel van deze soorten
(bodemfauna) kunnen afnemen.
Ad l): Baggerspeciedepot Loswal Noord
Het baggerdepot dient als stortplaats voor het baggerslib
uit de Rotterdamse havens. Meer of minder baggerstort
aldaar heeft mogelijk invloed op het slibtransport naar
de Waddenzee. Na de zeewaartse verplaatsing van het
baggerdepot lijkt de voornaamste slibstroom overigens
zuidwaarts gericht te zijn, zodat beïnvloeding van de
Waddenzee niet langer aan de orde is.

Ad m): Bestaande vaarroute grote vaart ten noorden van de
eilanden
Het voorbereid zijn op een eventuele calamiteit met
bijvoorbeeld een olietanker is een verplichting die de HR
stelt. Daarom bestaat er een Integraal Calamiteitenplan
Waddenzee, is de Waddenzee aangewezen als Particular
Sensitive Sea Area (PSSA) en wordt in het verband van de
International Maritime Organisation (IMO) versneld gewerkt
aan het uitfaseren van enkelwandige olietankers. Het risico
van aantasting van de de beschermde soorten en habitattypen
op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn door een calamiteit
met bijvoorbeeld een olietanker is hiermee aanzienlijk
verkleind.
Ad n): Aanleg NorNed-kabel
De aanleg van deze kabel is reeds goedgekeurd op basis van
een uitgevoerde MER. De effecten van de aanleg zijn volgens
het MER zeer gering. Door rekening te houden met de meest
kwetsbare periodes voor vogels en zeehonden is de planning
van de verschillende werkzaamheden in de tijd van het jaar
zodanig gekozen dat effecten op zowel vogels als zeehonden
te verwaarlozen zijn. Daarnaast is rekening gehouden met de
effecten van onder- en bovenwatergeluid. Het grootste tracé
van de NorNed-kabel is gelegen aan de rand van de vaargeul
van de Eems. Bij het aan land komen zal enig baggerwerk
noodzakelijk zijn. Deze werkzaamheden worden verricht in de
minst kwetsbare periode. Daarnaast zal door de snelheid van
de werkzaamheden de mogelijke verstoring tijdelijk zijn en
éénmalig.
Ad o): (Near shore) windparken Noordzee
De Noordzee-windparken leiden – op de huidige voorgenomen
schaal - niet tot waarneembare veranderingen in slib
of vislarventransport naar de Waddenzee. Volgens het
MER Locatiekeuze Demonstratieproject Near shore
windpark (Ministerie EZ & Ministerie VROM, 2000) hebben
windturbineparken door de geringe dikte van de toegepaste
masten en de grote onderlinge afstanden van de masten
geen effect op het sedimenttransport langs de Nederlandse
kust. Ook heeft de geringe opwoeling van sediment door
de masten op enige afstand (kilometers) geen aantoonbare
invloed op de troebelheid van het zeewater. Vislarventransport
richting Waddenzee is hier niet onderzocht, maar de
veronderstelling is gerechtvaardigd dat (op vergelijkbare
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wijze aan sediment) ook hierop geen invloed plaatsvindt.
Andere windturbineparken zullen op grotere afstand van de
kust worden gebouwd, en zullen daarom zeer waarschijnlijk
evenmin (ook niet cumulatief) een negatief effect hebben op
het transport van sediment en vislarven langs de Nederlandse
kust naar de Waddenzee.Offshore windturbines kunnen wel de
vogeltrekroutes over de Noordzee beïnvloeden, maar dit dient
in het kader van de vergunningprocedures voor de betreffende
windparken onderzocht en beoordeeld te worden.
Ad p): Binnendijkse windparken
Binnendijkse windparken dienen beoordeeld te worden op
hun externe werking met betrekking tot het pkb gebied
Waddenzee. Hierbij moet vooral worden gedacht aan
verstoring van en aanvaring met seizoenstrekkende vogels en
aan verstoring van overtijende steltlopers en foeragerende
watervogels (zoals ganzen). Hieraan is reeds veel onderzoek
verricht. Belangrijk is dat rond de Waddenzee niet een
aaneengesloten front van windmolens komt te staan. Tot nu
toe is dit niet het geval, maar voor het bevoegd gezag is dit wel
een punt van aandacht.
Ad q): Glastuinbouwcomplex Eemshaven
Het voorgenomen glastuinbouwcomplex nabij de Eemshaven
kan lichthinder veroorzaken in het pkb-gebied. Uit de MER
blijkt dat deze hinder teruggebracht kan worden tot het effect
van het licht van een kleine maansikkel.
Ad r): Uitbreiding vliegveld De Kooij
De voorgenomen uitbreiding van de activiteiten op vliegveld
De Kooij betreft de verhoging van het jaarlijks aantal
vliegbewegingen. De gevolgen hiervan zijn beoordeeld in
het kader van de vergunningverlening op grond van de
Natuurbeschermingswet. Hierbij is na uitvoering van de toets
aan de Habitat- en Vogelrichtlijn vastgesteld dat de activiteit
kan worden toegestaan. De Nb-wetvergunning is vervolgens
verleend. Hiertegen is evenwel bezwaar gemaakt. Op dit
moment ligt de zaak bij de rechter. Uitspraak wordt in de loop
van dit jaar verwacht.
Ad s): Tweede Maasvlakte
In een passende beoordeling van de van het Project Mainport
Rotterdam zijn de mogelijke beperkte effecten van de
voorgenomen aanleg van de Tweede Maasvlakte op de

Waddenzee onderzocht. Volgens deze passende beoordeling
(november 2005) wordt tengevolge van de aanleg, een geringe
vermindering veroorzaakt van de toevoer van slib, vislarven
en nutriënten naar de Waddenzee, door een zogenaamde
verbreding van de kustrivier. Dit is de strook zoeter water
langs de kust waarin de opgeloste en zwevende stoffen naar
het noorden worden getransporteerd. Effecten van teruggang
in slibaanvoer op de te beschermen natuurlijke kenmerken
(soorten en habitats) worden niet verwacht. Effecten op
het niveau van het ecosysteem worden eveneens niet
verwacht. Voor vislarven (haring, schol en bot zijn relevant en
onderzocht) geldt dat er geen effect zal zijn op het percentage
jonge vis dat de Waddenzee bereikt. Ook het tijdstip waarop ze
in de Waddenzee arriveren zal niet wijzigen. De vermindering
van de hoeveelheid opgeloste nutriënten in de Waddenzee als
gevolg van de aanleg van de Tweede Maasvlakte zal hoogstens
enkele procenten bedragen. Daar staat tegenover dat de
aanvoer van aan organisch materiaal gebonden nutriënten toe
zal nemen. De effecten op de primaire productie zal nagenoeg
nul zijn.
Voor wat betreft de ecologische doorvertaling naar de te
beschermen habitats als gevolg van de veranderingen in de
aanvoer van nutriënten, vislarven en slib geldt dat er geen
significante effecten te verwachten zijn als gevolg van de
aanleg van de Tweede Maasvlakte.
Voor wat betreft de ecologische doorvertaling van de
effecten naar de te beschermen soorten geldt dat er een
drietal vogelsoorten zijn waarop theoretisch effecten
mogelijk zijn. Het betreft de Eidereend, de Scholekster en
de Kanoetstrandloper. Eventuele effecten op deze soorten
worden bepaald door de veranderingen in de aanvoer van
nutriënten. Echter daar de veranderingen in de aanvoer
van nutriënten gering zijn (2-3%) en de effecten op de
primaire productie nagenoeg nul zijn, zijn deze effecten in de
ecologische doorvertaling niet significant.
Ad t): Vaardruk op de Waddenzee vanuit met name
IJsselmeer
De plannen voor capaciteitsuitbreiding van jachthavens
gelegen langs het IJsselmeer leiden tot een grotere vaardruk
op de Waddenzee. Belangrijkste (in-)directe effecten hiervan
zullen bestaan uit een iets grotere kans op calamiteiten en
een meer of minder grote toename van effecten als gevolg
van aanwezigheid en geluid. Ook effecten als gevolg van
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droogvallen kunnen op een ruimere schaal optreden. De
vaardruk zal met name groeien in het westelijk deel van de
Waddenzee en in de hoofdvaargeulen. Dat betreft de gebieden
die in het hoogseizoen reeds druk worden bevaren, zodat
enige drukverhoging nauwelijks merkbaar zal zijn.
Daarnaast zijn de meest kwetsbare gebieden in de Waddenzee
(vogel- en zeehonden-concentraties) op grond van artikel 17
van de Natuurbeschermingswet gevrijwaard van menselijke
activiteiten.
Tussen verschillende partijen is ook een gedragscode
afgesproken met betrekking tot het bevaren van de Waddenzee
en het droogvallen van recreatieve vaartuigen. Hierin is onder
andere afgesproken dat verstoring van vogels en zeehonden
wordt voorkomen door voldoende afstand te houden tot
concentraties van deze soorten.
Provincies en gemeenten werken samen met het rijk aan een
integrale benadering voor de beheersing van de recreatiedruk
in het waddengebied. Daarbij wordt de invloed van het
IJsselmeer meegenomen.
Ad u): Aanleg randmeer Wieringen
Het plan om een randmeer Wieringen aan te leggen en
daarmee het vroegere eilandkarakter terug te brengen,
is door de betrokken overheden in beginsel aanvaard.
Het nieuwe randmeer krijgt geen open verbinding met de
Waddenzee. Er zijn geen negatieve gevolgen van de aanleg
voor de Waddenzee. Voor bepaalde vogelsoorten kan sprake
zijn van positieve gevolgen.
Ad v): Spisulavisserij in Noordzeekustzone
De in de Waddenzee foeragerende Eidereenden kunnen bij
voedseltekort aldaar uitwijken naar de Noordzeekustzone
waar zij onder meer Spisula eten. De visserij op deze
schelpdiersoort is om die reden (externe werking)
vergunningplichtig op grond van de Nb-wet. Jaarlijks wordt
bepaald hoe groot het bestand aan Spisula is, of gegeven de
grootte van dit bestand gevist mag worden en zo ja, tot welke
maximumhoeveelheid. Op deze wijze wordt strijdigheid met de
Vogelrichtlijn voorkomen.
Ad w): Ems Sperrwerk
Enkele jaren geleden is in de Ems (Niedersachsen) het
zogenaamde Ems Sperrwerk aangelegd. De stuw met sluizen
is bedoeld om gedurende enkele dagen per jaar het peil

van de Ems boven de stuw op te kunnen zetten teneinde
grote nieuwbouwschepen vanaf een scheepswerf richting
Waddenzee te kunnen varen. Voor het werk is een MER
opgesteld waaruit blijkt dat deze activiteit gedurende enkele
dagen leidt tot een iets verlaagd zuurstofgehalte in het
benedenstroomse deel van de Ems/Eems. Kritieke waarden
worden niet overschreden. Aan het in bedrijf stellen van het
Sperrwerk is een uitgebreid protocol verbonden waaronder
een uitgebreid monitoringprogramma.
7.3 Beïnvloeding naar VHR-habitattype en – soort
(tabel I A, B, C en 3; zie bijlage 4)
Indien wordt gekeken naar de beïnvloeding naar habitattype
en - soort en vogelrichtlijnsoort dan blijken vogelsoorten
en zeehondensoorten aan de meeste beïnvloeding bloot te
staan. Het gaat daarbij zowel om lokale als om bovenlokale
beïnvloeding. Doorlopende beïnvloeding komt slechts in
enkele gevallen voor; veelal is sprake van periodieke of
incidentele beïnvloeding.
De herstelduur na beëindiging van de beïnvloedende activiteit
is vrijwel altijd kort. Onomkeerbaar zijn de gevolgen in het
geval bij een landinwaartse havenuitbreiding rui-, rust- of
foerageergebieden van vogels zouden worden aangetast.
Voor zeehondensoorten (vooral de Gewone zeehond) is over
het algemeen sprake van beïnvloeding van slechts één of
meer mogelijk in de nabijheid van de activiteit toevallig
aanwezige zeehonden. De grotere concentraties zeehonden
(Gewoon en Grijs) ondervinden geen invloed omdat hun
specifieke gebieden op grond van artikel17 van de Nb-wet zijn
gevrijwaard van menselijke activiteiten en omdat bepaalde
minimumafstanden tot deze concentratiegebieden in acht
genomen dienen te worden. artikel 16 van de Nb-wet verbiedt
namelijk het verontrusten of verstoren van zeehonden.
Hetzelfde geldt voor vogelsoorten. Ook daarvoor zijn gebieden
aangewezen die moeten worden ontzien en ook hier geldt
artikel 16 Nb-wet.
Na de soorten zeehonden en vogels worden de habitattypen
“permanent overstroomde zandbanken”, “droogvallende
slikwadden en zandplaten” en “estuaria” het meest beïnvloed.
Ook hierbij gaat het om lokale en bovenlokale beïnvloeding
met voornamelijk een periodiek karakter. Bedacht dient
te worden dat een aantal van de in de pkb toegestane
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activiteiten incidenteel van aard zijn en daarom niet ieder
jaar en/of allen tegelijk tot uitvoering zullen komen. Ook
hebben ze geen blijvende negatieve effecten (voorbeeld:
zeewaartse uitbreiding haven- en veerdammen). Voor deze
habitatypen geldt dat de herstelduur na beëindiging van de
beïnvloedende activiteit is kort is (minder dan één jaar) of
meerder jaren vergt. In enkele gevallen leidt de activiteit tot
onomkeerbare gevolgen; het gaat daarbij evenwel om zeer
kleine oppervlaktes van de betreffende typen.
De diverse kwelder-habitattypen en duin-habitattypen worden
slechts lokaal beïnvloed. Ook hierbij gaat het voornamelijk
om sporadische beïnvloeding (voorbeeld: plaatsen bouwwerk
ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek). Het herstel na
beëindiging van de activiteit kost meerdere jaren of is – in het
geval duingebied wordt aangetast – niet mogelijk.
De HR-vissoorten worden door enkele activiteiten lokaal of
bovenlokaal beïnvloed door met name onderwatergeluid. Ook
hierbij gaat het naast de “permanent” aanwezig geluiden van
de motorbootvaart om sporadische geluiden bij uitvoering van
bepaalde activiteiten. Binnen het grote pkb-gebied zijn voor
deze vissoorten voldoende vluchtmogelijkheden om ten tijde
van de activiteit aan de geluidsoverlast te ontkomen. De hersteltijd na beëindiging van de geluidsproduktie is steeds kort.
Omdat onderwatergeluid op veel plaatsen in de Waddenzee
vóórkomt, wordt het benutbare deel van het leefgebied van
deze vissoorten wel verkleind, vooral van de geluidsgevoelige
Fint.
Voor de HR-soorten Noordse woelmuis en Groenknolorchis
kan mogelijk bij twee activiteiten een bepaalde mate van
beïnvloeding optreden. Cumulatie hierbij is niet aan de orde,
aangezien elk van deze soorten door slechts één specifieke,
toegestane activiteiten zou kunnen worden beïnvloed.
7.4 Beïnvloeding naar de aard van de invloed
(tabel 2A, B, C en 4; zie bijlage 4)
Naar de aard van de beïnvloeding bezien scoren het meest
“verstoring van rui-, foerageer- of rustgebieden van vogels”,
“verstoring door geluid onder en boven water” en “verstoring
door aanwezigheid in het gebied”. Voornamelijk is sprake van
incidentele of periodieke verstoring en vrijwel steeds is de
herstelduur kort. Eén en ander heeft uiteraard alles te maken

met het gegeven dat er menselijke activiteiten in het pkbgebied plaatsvinden. Dergelijke activiteiten leiden per definitie
tot (enige) beïnvloeding. Overigens behoeft aanwezigheid in
het gebied niet tot verstoring te leiden zolang men zich houdt
aan de breed verspreide en onder de aandacht gebrachte
gedragscode voor de waddenrecreant. De hiervoor gemelde
beïnvloeding blijkt vooral incidenteel of periodiek van aard te
zijn; doorlopende beïnvloeding komt weinig voor. De omvang
van de verstoring is op grond van de abstracte pkb-tekst niet
aan te geven. Deze is immers afhankelijk van de wijze van
uitvoering, de omvang van de activiteit(en) en de locatie(s)
waar deze zich afspelen.
Ook “verstoring van bodemfauna en/of – flora” en
“beïnvloeding van waterkwaliteit” komen veelvuldig voor. Vaak
is hiervan sprake op bovenlokaal niveau en is de beïnvloeding
periodiek van karakter. Herstel van bodemfauna en –flora kost
over het algemeen verscheidene jaren; de waterkwaliteit kan
zich sneller herstellen.
7.5 Beoordeling cumulatieve effecten in het licht van de
“staat van de Waddenzee”
De beoordeling van de ernst van de cumulatieve effecten
is niet eenvoudig, want de effecten kunnen op het
abstractieniveau van de pkb Waddenzee niet worden
gekwantificeerd. De cumulatie van effecten is dan ook geen
kwestie van een optelling van de afzonderlijke effecten. Aan
de scores in de optellingstabellen 3 en 4 kan geen andere
betekenis worden toegekend dan een signalerende. Omdat
de meeste gevallen van cumulatie van effecten ook nu al
optreden in de Waddenzee, meent de projectgroep dat de
huidige toestand van de de natuur in Waddenzee tevens een
aanwijzing geeft over de ernst van die cumulatie.
Echter: ook het beoordelen van de huidige toestand van de
Waddenzee is niet eenvoudig. Zo dient allereerst bedacht te
worden dat een zware Noordwesterstorm of een winterse
zware ijsgang het ecosysteem van de waddenzee periodiek
enorm kan aantasten. De robuustheid van dit zo dynamische
ecosyteem verdraagt echter dergelijke aantastingen.
Op de tweede plaats moet de Waddenzee in vergelijking
met de tijd vóór de aanleg van de Afsluitdijk nog als een
incompleet ecosysteem worden beoordeeld met een niet
optimale biodiversiteit. Het door het kabinet aangekondigde
investeringsprogramma is er op gericht hier verbetering in
aan te brengen.
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In trilateraal verband wordt periodiek een Quality Status
Report (QSR) uitgebracht waarin een evaluatie wordt gegeven
van de trilateraal overeengekomen doelen voor het gehele
samenwerkingsgebied Waddenzee (dit betreft voor Nederland
het pkb-gebied + de eilanden + de Noordzeekustzone). Uit het
Wadden Sea Quality Status Report 2004 (2005) blijkt dat het
de laatste jaren op een groot aantal punten goed gaat met de
Waddenzee. Van de 37 gemaakte beoordelingen zijn er 20 die
tot de conclusie leiden dat sprake is van een positieve trend.
In 9 gevallen luidt de conclusie dat het doel niet is bereikt
en dat de ontwikkeling negatief is. Daarvan hebben er 6
betrekking op de Waddenzee zelf. Bij 8 beoordelingen konden
de opstellers van het QSR geen conclusie formuleren (een
vraagteken).
De negatieve neerwaartse trend betreft:
- aanwezigheid bepaalde, de hormoonhuishouding
beïnvloedende stoffen in het water
- plaatselijke veroudering kwelders door het gevoerde
beheer
- nog onvoldoende geomorfologisch en biologisch
ongestoorde litorale en sublitorale banken
- kwaliteit van de estuaria
- voedselbeschikbaarheid van schelpdieren voor sommige
trekkende vogelsoorten
- idem voor sommige broedende vogelsoorten

mossel(zaad)visserij echter nog niet verdisconteerd.
Ook met de estuaria ging het volgens het QSR in de afgelopen
10 jaar de verkeerde kant op vanwege grootschalige
verdieping ervan. Dit speelt voor Nederland alleen in de Eems.
De projectgroep is van mening, dat de toestand hier thans
weliswaar slecht doch stabiel is.

Voor een langere periode (1993/1994-2002/2003) zijn voor de
aantallen watervogels de volgende trendindicaties te geven.
Een aanzienlijke toename viel te bespeuren bij Aalscholver,
Grauwe gans, Wintertaling, Drieteenstrandloper en Rosse
grutto. Een aanzienlijke afname viel te constateren bij Smient,
Middelste zaagbek, Scholekster en Kanoet. De overige soorten
waren stabiel of toonden een fluctuerend beeld. De afname
van de aantallen Scholekster en Kanoet is deels veroorzaakt
door de mechanische kokkelvisserij (bron: EVA II). Met ingang
van 1 januari 2005 is deze activiteit echter verboden in de
Waddenzee.
Met de meeste soorten broedvogels gaat het goed.
Vogelsoorten die broeden op het buiten het pkb-gebied
gelegen strand, zoals Bontbekplevier en Strandplevier,
behoren echter al jaren tot de dalers. Strandplevier is
inmiddels vrijwel uitgestorven in ons land. Beide soorten
nemen ook in het Duitse en Deense waddengebied steeds
verder af. Oorzaak zijn veelal de recreanten, die - vaak
onbedoeld - op het strand de legsels en de jongen verstoren.
In grote lijn is de waterkwaliteit van de Waddenzee de
Een speciale werkgroep, met vertegenwoordigers van alle
laatste decennia verbeterd. Zorgelijk is volgens het QSR de
waddeneilanden, het ministerie van Landbouw, Natuur en
aanwezigheid van bepaalde stoffen in het water die inwerken
Voedselkwaliteit (LNV) en vogelexperts, gaat de verstoring
op het hormoonstelsel. Het betreft stoffen die via Rijn,
momenteel tegen. Ze signaleert knelpunten en coördineert
IJsselmeer of lozingspunten van zoet water in de Waddenzee
maatregelen om de broedplaatsen te beschermen.
terecht komen.
Uit het QSR blijkt dat de voedselbeschikbaarheid van
De zeehondenstand heeft zich na de virusepidemie zeer
schelpdieren voor trekkende en broedende vogelsoorten een
snel weten te herstellen. De kwelders, de zeegrasvelden en
punt van zorg is. Het QSR signaleert enkele voor sommige
de meerjarige mosselbanken blijken zich geleidelijk uit te
soorten negatieve ontwikkelingen:
- Achteruitgang van schelpdieretende vogelsoorten, maar
breiden. Wel treedt bij sommige kwelders – afhankelijk van
de wijze van beheer – veroudering op, waardoor de typische
vooruitgang van aantallen wormen, hetgeen voor andere
lagere en soortenrijke kweldervegetatie verdwijnt. Het QSR
vogelsoorten weer gunstig is
- Minder broedval van Nonnetje, Kokkel en Mossel
schetst dit als een negatieve ontwikkeling.
Ook stelt het QSR, dat het doel van voldoende geomorfologisch - Opmars van Japanse oester
- Verschuiving schelpdierbestanden naar hogere delen van
en biologisch ongestoorde litorale en sublitorale banken niet
wordt bereikt en zelfs verder weg komt te liggen. In deze
de wadplaten
conclusie is de beëindiging van de mechanische kokkelvisserij Of (enkele van) deze ontwikkelingen verband houden met
in Nederland en het gewijzigde beleid met betrekking tot de
menselijke activiteiten is niet duidelijk.
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De afgelopen jaren worden er langs de Noordzeekust en in de
Waddenzee op diverse plaatsen in toenemende aantallen jonge
Fint gevangen (Tulp et al., 2002). Dit is waarschijnlijk een
gevolg van de verbeterde waterkwaliteit (Jager et al., 2004)
Het aantal exemplaren Zeeprik in de rivieren is sinds de
jaren 1960 sterk afgenomen, maar vertoont in de laatste twee
decennia een licht herstel (Tulp et al., 2002).
De Rivierprik was voor 1945 een zeer algemene soort, maar is
daarna sterk afgenomen. Waarnemingen van doortrekkende
Rivierprik zijn in de laatste 15 jaar weer sterk toegenomen
(Tulp et al., 2002).
De in grote lijn positieve beoordeling van de “staat van de
Waddenzee” lijkt er op te duiden, dat de cumulatie van de
huidige menselijke activiteiten in de Waddenzee niet leidt
tot significante verslechtering van de gunstige staat van
instandhouding van het VHR-gebied Waddenzee. Wel behoeven
de door het QSR genoemde negatieve ontwikkelingen
extra aandacht. Ook dient het bevoegd gezag voor de
vergunningverlening voor de diverse (bestaande en nieuwe)
activiteiten extra alert te zijn als het gaat om activiteiten die
in de effectenmatrices III en IV het hoogst scoren. Er kan een
moment komen dat “een bepaalde druppel de emmer doet
overlopen”. Noodzakelijk hierbij is:
- te zorgen voor een goede monitoring van de VHRparameters en de menselijke activiteiten,
- invoering van “hand aan de kraan-principes” met tijdige
terugkoppelingsmechanismen, om zo nodig een activiteit te
kunnen beëindigen of beperken,
- en ten slotte ook voor het opvullen van leemten in kennis.
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8.
Conclusies
[dit hoofdstuk is ook in de Samenvatting verwerkt]

Op grond van de uitgevoerde passende beoordeling van het
concept Aangepaste deel 3 pkb Derde Nota Waddenzee kan
vastgesteld worden dat voor het merendeel van de ca. 40
beoordeelde activiteiten geen sprake zal zijn van aantasting
van de natuurlijke kenmerken van het gebied.
Enkele beleidsuitspraken bieden naar de letter van de pkb
genomen de ruimte om ingrepen uit te voeren waarbij, op
grond van deze habitattoets op macroniveau, aantasting van
de natuurlijke kenmerken niet met zekerheid kan worden
uitgesloten. Het betreft:
- landinwaartse uitbreiding van havens en bedrijventerreinen
Een dergelijke landinwaartse uitbreiding kan op enkele
eilanden leiden tot significante gevolgen vanwege de
aanwezigheid van duin-Habitattypen
- exploratie- en exploitatie-activiteiten ten behoeve van
gaswinning
Dergelijke activiteiten kunnen – afhankelijk van de plaats
van de boor/winlocatie - op enkele eilanden leiden tot
significante gevolgen vanwege de aanwezigheid van duinHabitattypen. Naast het VHR-gebied Waddenzee kan het
daarbij ook gaan om de VHR-gebieden Duinen Ameland en
Duinen Schiermonnikoog.
- mosselzaadvisserij in sublitoraal resp. litoraal
Het belangrijkste effect betreft de verplaatsing
van mosselzaad van de beviste locatie naar de
mosselkweekpercelen. Hierdoor zal op de eerste locatie
mogelijk minder biomassa in de vorm van mosselzaad voor
vogels resteren dan in het geval dat er geen visserij zou
plaatsvinden.
- garnalenvisserij
Deze vorm van visserij leidt tot oppervlakkige verstoring
van de onderwaterbodem en de eventueel aanwezige
overige substraten met de daarop aanwezige fauna. Ook
worden garnalen onttrokken aan het ecosysteem. Van de
bijvangst (onder meer ondermaatse vis) zal een deel niet
overleven.
Voor deze en meer beleidsuitspraken geldt dat de mate
waarin gevolgen voor de Waddenzee optreden afhankelijk
is van de omvang van de activiteit, de wijze en het tijdstip
van uitvoering en de locatie waar de activiteit zich afspeelt.
Gegeven het abstractieniveau van de pkb is daarom over
de schadelijkheid van de gevolgen van die activiteiten op

voorhand in kwantitatief opzicht weinig te zeggen. Dit kan
pas in kaart worden gebracht in het kader van eventuele
concrete toekomstige vergunningverlening. Daarbij luidt
het uitgangspunt voor beleidsuitspraken in de pkb luidt, dat
plannen, projecten of handelingen alleen mogelijk zijn mits
zij passen binnen de hoofddoelstelling en zij de toets van het
afwegingskader, zoals vastgelegd in de pkb, kunnen doorstaan
(pkb H3, inleiding). Dit afwegingskader is ontleend aan de
nieuwe Natuurbeschermingswet, waarin artikel 6 van de HR is
omgezet. Deze bepaling uit de pkb vormt het ‘vangnet’ om met
de Natuurbeschermingswet en de Habitat- en Vogelrichtlijn
strijdige aantasting van het gebied te voorkomen.
Geconcludeerd kan daarom worden dat het merendeel van de
in pkb genoemde activiteiten niet leidt tot aantasting van de
natuurlijke kenmerken van het gebied. Voor vier activiteiten
is - op het niveau van de pkb - aantasting van de natuurlijke
kenmerken van het gebied niet bij voorbaat uit te sluiten.
Ook de in grote lijn positieve beoordeling in het Wadden Sea
Quality Status Report 2004 van de “staat van de Waddenzee”
lijkt er op te duiden dat de cumulatie van de huidige
menselijke activiteiten in de Waddenzee niet heeft geleid
tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van het VHRgebied Waddenzee. Wel behoeven de door het QSR genoemde
negatieve ontwikkelingen extra aandacht. Ook dient het
bevoegd gezag voor de vergunningverlening voor de diverse
(bestaande en nieuwe) activiteiten extra alert te zijn als het
gaat om activiteiten die in de effectenmatrices het hoogst
scoren. Er kan een moment komen dat “een bepaalde druppel
de emmer doet overlopen”.
Zoals vermeld in de pkb, is een systeem voor het vooraf
stellen van strikte natuurgrenzen voor alle menselijke
activiteiten niet op korte termijn operationeel te maken en
wordt de huidige systematiek gecontinueerd, waarbij in
de pkb algemene grenzen aan menselijk medegebruik van
de Waddenzee worden gesteld, aangevuld met een ‘van
geval tot geval’ beoordeling bij de vergunningverlening.
Noodzakelijk hierbij is, te zorgen voor een goede monitoring
van de VHR-parameters en de menselijke activiteiten, voor
de invoering van “hand aan de kraan-principes” met tijdige
terugkoppelingsmechanismen om zo nodig een activiteit te
kunnen beëindigen of beperken, en voor het opvullen van
leemtes in kennis.
De bijdrage van de pkb Waddenzee aan de bescherming en
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verdere ontwikkeling van de habitat- en vogelrichtlijnwaarden
is groot. Dankzij dit beleid wordt het volgende bereikt:
-	 behoud en een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling van het
ecosysteem;
- een kenmerkende soortensamenstelling en vergroting van
de biodiversiteit;
- verbetering van de waterkwaliteit;
- rust voor vogels en zeehonden en voorkomen van
verstoring;
- aanzienlijke terugdringing bodemberoering op de platen;
- bescherming zeegrasvelden en litorale mosselbanken.
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Bijlage 1:
Voorlopige instandhoudingsdoelstellingen op
grond van Vogel- en Habitatrichtlijn voor het
‘Waddenzeegebied’ (juni 2005)

1. Kusthabitats en halofytenvegetaties
1110 Permanent met zeewater van geringe diepte 		
overstroomde zandbanken
1130 Estuaria
1140 Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
“Het beleid en beheer ten aanzien van de voorlopige instandhoudingsdoelstellingen voor de Waddenzee zijn gericht op een 1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden
duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als
met Salicornia spp. en andere zoutminnende soorten
1320 Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae)
natuurgebied, waarbij de menselijke invloed hierop zo gering
1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia)
mogelijk dient te zijn, en voor de structuren, soorten, planten
en dieren die op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn voor
de Waddenzee kwalificeren een gunstige staat van instand2. Kust- en landduinen
2110 Embryonale wandelende duinen
houding behouden of herstellen. Het beleid en beheer zijn
2120 Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila
daarbij gericht op een duurzame bescherming en een zo
natuurlijk mogelijke ontwikkeling van onder meer waterbearenaria (“witte duinen”)
2130 *Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (“grijze
wegingen en de hiermee gepaard gaande geomorfologische,
bodemkundige en hydrologische processen, van de kwaliteit
duinen”)
van water, bodem en lucht, alsmede van de (bodem)flora en de
(bodem)fauna, onder meer omvattende de foerageer-, broedVoor de onderstaande habitattypen binnen de kust- en
en rustgebieden van vogels.”
landduinen geldt dat deze alleen voorkomen binnen één of
meer van de aangemelde gebieden Duinen van Texel, Duinen
De hierboven vermelde algemene, kwalitatieve
van Vlieland en Duinen van Terschelling.
instandhoudingsdoelstelling heeft, meer specifiek, betrekking 2140 *Vastgelegde ontkalkte duinen met Kraaihei
2160 Duinen met Hippophaë rhamnoides
op het in gunstige staat houden van de ecologische vereisten
2170 Duinen met Salix repens ssp. Argentea (Salicion arenariae)
van de hierna genoemde kwalificerende soorten en habitats.
2190 Vochtige duinvalleien
Definitieve vaststelling van de hierboven weergegeven
7210 Kalkhoudende moerassen met Galigaan (Cladium
algemene, kwalitatieve hoofd-instandhoudingsdoelstelling
moet nog plaatsvinden. Dit geldt tevens voor de hieruit
mariscus) en soorten van het knopbiesverbond
(Caricion davallianae)
voortvloeiende en meer concrete (kwantitatieve) op de hierna
genoemde, specifieke soorten en habitattypen gerichte,
instandhoudingsdoelstellingen.
3. Soorten
1095 Zeeprik
1099 Rivierprik
Beschermde soorten en habitats op grond van de vogel- en
1103 Fint
habitatrichtlijn binnen het pkb-gebied waddenzee
1365 Zeehond
1364 Grijze zeehond
Habitatrichtlijn
Als algemene kwalitatieve instandhoudingsdoelstelling,
voortvloeiend uit het stelsel van de Vogel- en Habitatrichtlijn,
gelden de volgende aspecten :

Aanmeldingen voor de interpretatie van habitattypes vindt
men in de “Interpretation Manual of European Union Habitats,
version EUR15” zoals goedgekeurd door het Comité opgericht
volgens artikel 20 (Habitat Comité) en gepubliceerd door de
Europese Commissie. De code komt overeen met de code van
Natura 2000.
(* = Habitattype en soort die in de bijlage van de
Habitatrichtlijn als prioritair zijn aangemerkt)

Voor de onderstaande soorten binnen de kust- en landduinen
geldt dat ze alleen voorkomen binnen één of meer van de
aangemelde gebieden Duinen van Texel, Duinen van Vlieland
en Duinen van Terschelling.
1340 *Noordse woelmuis
1903 Groenknolorchis
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Vogelrichtlijn
Soorten waarvoor het pkb-gebied Waddenzee kwalificeert
dan wel aan de begrenzingscriteria voldoet zoals vastgesteld
bij de SBZ-aanwijzingen van 2000 (* = opgenomen in bijlage I
Vogelrichtlijn; dit betreft steeds het voorkomen als nietbroedvogel, tenzij anders vermeld).
Aalscholver (broedend en niet-broedend)
Bergeend
Blauwe kiekendief* (alleen broedend)
Bontbekplevier (broedend en niet-broedend)
Bonte strandloper
Brandgans*
Brilduiker
Bruine kiekendief* (alleen broedend)
Drieteenstrandloper
Dwergstern* (alleen broedend)
Eider (broedend en niet-broedend)
Fuut
Goudplevier*
Grauwe gans
Groenpootruiter
Grote stern* (alleen broedend)
Grote zaagbek
Grutto
Kanoetstrandloper
Kievit
Kleine mantelmeeuw (alleen broedend)
Kleine zwaan*
Kluut* (broedend en niet-broedend)
Kolgans
Krakeend
Krombekstrandloper
Lepelaar* (broedend en niet-broedend)
Meerkoet
Middelste zaagbek
Nonnetje
Noordse stern* (alleen broedend)
Pijlstaart
Rosse grutto*
Rotgans
Scholekster
Slechtvalk*

Slobeend
Smient
Steenloper
Strandplevier* (alleen broedend)
Toendrarietgans
Toppereend
Tureluur
Velduil* (alleen broedend)
Visdief* (alleen broedend)
Wilde eend
Wintertaling
Wulp
Zilverplevier
Zwarte ruiter
Zwarte stern* (alleen slaapplaats)
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Bijlage 2:
Werkdocument met categorisatie pkbuitspraken ten behoeve van passende
beoordeling pkb Derde Nota Waddenzee

In het hiernavolgende overzicht is een weergave opgenomen
van alle in het gewijzigde deel 3 van de pkb (versie januari
2005) vermelde concrete beleidsbeslissingen, beslissingen
van wezenlijk belang en indicatieve beleidsuitspraken.
CBB: concrete beleidsbeslissing (vet, cursief, blauw en
onderstreept)
BW: beslissing van wezenlijk belang (vet, blauw)
I:
indicatieve beleidsuitspraken (normale weergave)
In deze lijst zijn daarmee alle mogelijk relevante pkb-items
weergegeven. Op deze algemene lijst is een nadere selectie
van items uitgevoerd op basis van het specifieke karakter van
elke afzonderlijke beleidsuitspraak: de BAT-systematiek:
Letterindicatie Karakter
Omschrijving
_______________________________________________________
B

Behoud,
bescherming
		
		

Gericht op behoud en
bescherming c.q. verdere
positieve ontwikkeling van
de relevante natuurwaarden

T

Toestemmend,
ruimte biedend
		
		

Ruimte biedend voor bepaalde
projecten, plannen of activiteiten,
niet specifiek gericht op behoud
en bescherming

A

Algemeen, beschrijvend

Algemeen

Volgens deze systematiek staan de diverse items op een
specifieke wijze geordend:
1. geclusterde B en T-items welke nadrukkelijk onderwerp
vormen van een afzonderlijke habitattoets, voorzover
voldoende concreet;
2. op zichzelf staande B-items welke gerelateerd zullen
worden aan de instandhoudingsdoelstellingen: de ‘positieve
paragraaf’ in de eindrapportage (hoofdstuk 5).
Onder elk van de afzonderlijke onderdelen staat een
verantwoording en eventuele toedeling van werkzaamheden
weergegeven.

Ontwerp Aangepaste deel 3 pkb Derde Nota Waddenzee
(versie januari 2005)
Ruimte voor natuur en landschap
Het beleid met betrekking tot natuur is gericht op een zo
natuurlijk mogelijke ontwikkeling van het ecosysteem.
Een beweeglijke kustlijn aan de meeste uiteinden van de
waddeneilanden is mogelijk. Daar waar nodig voor behoud
en ontwikkeling van de biodiversiteit van de Waddenzee is
selectief ingrijpen mogelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor het
herstel van zoet-zoutgradiënten, voor ingrijpen ten behoeve
van behoud en ontwikkeling van het kwelderareaal, door het
stimuleren van kweldervorming en door het uitpolderen van
zomerpolders. (B)
De Kaderrichtlijn Water en de Habitat- en Vogelrichtlijnen
vormen belangrijke toetsingskaders bij het vormgeven van een
natuurlijke ontwikkeling van het ecosysteem. (A)
Het kabinet streeft naar herstel van natuurlijke zoet-zout
overgangen, met onder meer het doel om voor zowel het
stroomgebied van de Eems als voor het stroomgebied
van de Rijn, aanvullend op de bestaande natuurlijke zoetzoutovergangen, één natuurlijke zoet-zout overgang in het
waddengebied te realiseren. (B)
Met het oog op klimaatverandering en zeespiegelstijging zal
het kabinet in de eerste helft van de planperiode van deze
pkb nader onderzoeken op welke wijze vorm gegeven kan
worden aan het zoveel mogelijk ruimte geven aan natuurlijke
processen. Het kabinet zal hierover in overleg treden met
betrokken provincies, gemeenten en waterschappen. (A)
De belasting van de Waddenzee met verontreinigingen
en nutriënten zal worden teruggebracht overeenkomstig
het landelijk waterkwaliteits- en Noordzeebeleid met
speciale aandacht voor diffuse verontreinigingen en het
(inter)nationaal beleid voor de lucht en het water. Voor de
lange termijn is het doel het bereiken van streefwaarden
voor water en bodem uit de Vierde Nota Waterhuishouding
en het bereiken van een ‘goede toestand’ op basis van de
Kaderrichtlijn Water. In de planperiode van de Vierde Nota
Waterhuishouding (tot 2006) wordt er naar gestreefd voor
zoveel mogelijk stoffen de minimumkwaliteit (MTR) te
realiseren. (B)
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In samenspraak met provincies en gemeenten draagt het
Kabinet zorg voor een actueel en adequaat rampenplan om
de kans dat verontreinigende stoffen in de Waddenzee en de
daarmee in open verbinding staande havens terechtkomen tot
een minimum te beperken en bij calamiteiten effectief op te
kunnen treden. (B; mitigerend bij scheepvaart)

Beoordeling:

Alle B-items: meenemen in de ‘positieve
paragraaf’ in de eindrapportage. Aktie: LNV

Gesloten gebieden
Ter bescherming van flora en fauna zijn delen van de
Waddenzee het gehele of een deel van het jaar gesloten voor
menselijke activiteiten. Op dit verbod kunnen ontheffingen
worden verleend aan activiteiten die geen schade
veroorzaken aan de te beschermen flora en fauna. In het
oostelijk deel van de Waddenzee wordt een gebied ingesteld
waarbinnen geen exploitatie van hulpbronnen plaatsvindt en
dat kan dienen als referentiegebied voor wetenschappelijk
onderzoek. (B)

Beoordeling:

B-item: meenemen in de ‘positieve paragraaf’
in de eindrapportage. Aktie: LNV

Inpolderingen
Er worden geen concessies verleend voor inpolderingen van
(delen van) de Waddenzee. (B)

Beoordeling:

B-item: meenemen in de ‘positieve paragraaf’
in de eindrapportage. Aktie LNV

Veiligheid
Menselijke ingrepen gericht op de waarborging van de
veiligheid voor de bewoners van het waddengebied zijn in
beginsel toegestaan. (T)

Beoordeling:

T-item. Te abstract om aan nadere
beoordeling te kunnen onderwerpen.
Dat gebeurt in later stadium bij concrete
projecten.

Scheepvaart
De waterstaatswerken, waaronder het vaargeulonderhoud
ten behoeve van de scheepvaart, zijn beperkt in omvang (T),
volgen de natuurlijke morfologische ontwikkelingen (B) en
vinden uitsluitend plaats indien de bereikbaarheid van de
havens, de waddeneilanden of de verkeersveiligheid in het
geding zijn. (B)
De bereikbaarheid van havens en eilanden wordt
gewaarborgd in de vorm van aanlegmogelijkheden voor
veerboten en streefdieptes voor de vaargeulen. Voor beide
geld het in 1993 vastgelegde uitgangspunt dat vaartuigen die
op dat moment gezien hun diepgang en afmetingen de havens
bij gemiddelde zeestand en wind konden aandoen dit ook in
de toekomst moeten kunnen. (T)
In aansluiting op natuurlijke ontwikkelingen in de
vaargeuldiepte zijn incidentele verdere verdiepingen van delen
van de hoofdvaargeulen mogelijk, onder de voorwaarden dat
dit past binnen het afwegingskader zoals aangegeven in deze
pkb en dat dit economisch rendabel is. (T)

Beoordeling:

Allemaal (m.u.v. kleine B-nuance) T-items:
vaargeulonderhoud, voldoende concreet.
Aktie: Ven W

Voor alle motorschepen in de Waddenzee geldt een maximum
vaarsnelheid van 20 kilometer per uur (B), uitgezonderd
in een aantal betonde vaargeulen en voor daadwerkelijke
reddings-, bergings-, opsporings- en patrouilleoperaties,
alsmede voor de hiermee verbandhoudende reddings- en
militaire oefeningen. (T)

Beoordeling:

Overschrijden maximumvaarsnelheid is
toegestaan in noodgevallen; voldoende
concreet. Aktie: VenW

Voor delen van de Waddenzee die vanwege hun
natuurwetenschappelijke waarden in het bijzonder moeten
worden ontzien kunnen verdere vaarbeperkingen worden
ingesteld. (B)
Het rijk draagt zorg voor de betonning en bebakening van de
vaarroutes in de Waddenzee. (T)
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Er mogen in de Waddenzee geen luchtkussenvoertuigen
worden gebruikt (B).

Beoordeling:
				

B-items: meenemen in de ‘positieve
paragraaf’ in de eindrapportage. Aktie: LNV
T-item: beoordelen; aktie: VenW

Burgerluchtvaart
Boven de Waddenzee geldt een minimum vlieghoogte
voor de burgerluchtvaart van 450 m. (B). Voor het overige
waddengebied, met uitzondering van het landgedeelte
van de vastelandgemeenten, zal eveneens een minimum
vlieghoogte voor de burgerluchtvaart van 450 meter worden
ingesteld. Alleen in expliciet benoemde omstandigheden zijn
uitzonderingen mogelijk. (T)
Er mogen boven de Waddenzee en het overige
waddengebied, met uitzondering van het landgedeelte van
de vastelandgemeenten, geen ultralichte vliegtuigen worden
gebruikt. Eveneens mogen daar geen reclamesleepvluchten
worden uitgevoerd (B), met uitzondering van vluchten vanaf
het luchtvaartterrein Texel rechtstreeks naar het vasteland
en vice versa. (T)
Er mogen in de Waddenzee en het overige waddengebied
geen nieuwe vliegvelden worden aangelegd. (B)
Uitbreiding van bestaande vliegvelden in het waddengebied,
met uitzondering van het landgedeelte van de
vastelandgemeenten, zal alleen plaatsvinden in verband met
de vliegveiligheid, mits passend binnen het afwegingskader
zoals aangegeven in deze pkb. (T)

Op deze locatie mogen, in afwachting van onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden in de haven van Den Helder,
maximaal twee offshore-installaties worden geparkeerd voor
maximaal drie maanden per jaar. Alleen in noodgevallen kan
tijdelijk sprake zijn van drie offshore-installaties en kan een
eenmalige verlenging van de termijn worden toegestaan met
ten hoogste drie maanden. (T)
Deze tijdelijke faciliteit wordt binnen drie jaar beëindigd, te
rekenen vanaf de inwerkingtreding van deze pkb. Het kabinet
zal zorgdragen voor een alternatief buiten de Waddenzee
voor het parkeren van booreilanden en andere offshoreinstallaties. (B)

Beoordeling:

‘Hoofdmoot’ is beschermend; de effecten
op HVRlijnwaarden van de tijdelijke
parkeerfaciliteit kan worden beoordeeld;
aktie: VenW

Kabels en leidingen
De aanleg van kabels en buisleidingen door de Waddenzee
dient van geval tot geval te worden beoordeeld (T), als
uitgangspunt geldt hierbij dat in beginsel aangesloten dient te
worden bij bestaande leidingzones. (B)

Beoordeling:

In zijn algemeenheid is veel bekend over de
effecten van de aanleg van een nieuwe kabel
of leiding (bijv. NUON kabel Texel-Vlieland);
aktie: VenW.

Havens en bedrijventerreinen
Er mogen geen nieuwe havens en bedrijventerreinen
worden aangelegd in of direct grenzend aan de Waddenzee.
Beoordeling:
Overschrijden minumumvlieghoogte is alleen
Bestaande havens en bedrijventerreinen direct grenzend aan
toegestaan in specifieke gevallen; idem t.a.v.
de Waddenzee mogen niet zeewaarts worden uitgebreid. (B)
reclamesleepvluchten; voldoende concreet om Uitbreiding van havens en bedrijventerreinen is alleen
te beoordelen; aktie: VenW
landinwaarts toegestaan. (T) Zeewaartse aanleg of
aanpassing van havendammen en veerdammen is in beginsel
Offshore-installaties
niet toegestaan (B), tenzij veiligheid of bereikbaarheid dat
Er mogen in de Waddenzee geen booreilanden en andere
vereisen. (T)
offshore-installaties worden geparkeerd. (B)
Het kabinet maakt hierop een uitzondering voor de
Ontwikkelingsmogelijkheden op bedrijventerreinen in de
bestaande tijdelijke parkeerfaciliteit in het Gat van de Stier
nabijheid van de Waddenzee kunnen worden benut (T),
tussen Den Helder en Texel T).
onder de voorwaarden dat wordt voldaan aan de landelijke

57

milieuhygiënische normen en dat risicodragende bedrijven
en/of stoffen worden toegestaan mits aangetoond wordt dat
in geval van calamiteiten er geen onherstelbare schade kan
worden toegebracht aan de Waddenzee. (B)

Beoordeling:
				

				

Hoofdmoot’ is beschermend; effecten eerste
T-item zijn te beoordelen; aktie EZ;
v.w.b. de toegestane ontwikkelingsmogelijk
heden op bedrijventerreinen nabij de
Waddenzee (tweede T-item) geldt dat deze
beleidsuitspraak te abstract is om aan een
nadere beoordeling te kunnen onderwerpen.
Dat gebeurt in later stadium bij concrete
projecten.
Opgemerkt dient te worden dat aspecten van
‘zichthinder’ en ‘weidsheid van het landschap’
geen waarden zijn die binnen de passende
beoordeling conform de Habitatrichtlijn aan
de orde zullen zijn (overigens t.z.t. wel bij de
vergunningverleningsprocedure op grond van
de Nb-wet).

Bebouwing
Er mag in de Waddenzee geen bebouwing worden opgericht
of geplaatst (B) , met uitzondering van tijdelijke bebouwing
ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en monitoring
en bouwwerken noodzakelijk voor de veiligheid van het
scheepvaartverkeer in de Waddenzee en voor een adequate
afwatering van het vasteland. (T)

Beoordeling:
				

De uitzonderings-items kunnen worden
beoordeeld; aktie LNV/VenW/VROM
V.w.b. de T-items dient opgemerkt te worden
dat aspecten van ‘zichthinder’ en ‘weidsheid
van het landschap’ geen waarden zijn die
binnen de passende beoordeling conform de
Habitatrichtlijn aan de orde zullen zijn

Nieuwe bebouwing in de nabijheid van de Waddenzee mag
alleen plaatsvinden op basis van de randvoorwaarden van
het nationaal ruimtelijk beleid en dient qua hoogte aan te
sluiten bij de bestaande bebouwing en dient, daar waar het
gaat om bebouwing in het buitengebied, te passen bij de aard
van het landschap. Een uitzondering op de hoogtebepaling

wordt gemaakt voor havengerelateerde bebouwing in Den
Helder, Delfzijl en de Eemshaven (T)
Onder bebouwing worden alle gebouwen en bouwwerken
verstaan, met uitzondering van windturbines (A).
Het kabinet zet zich in om verstoring van de nachtelijke
duisternis door grootschalige lichthinder van bijvoorbeeld
kassencomplexen te voorkomen. (B)

Beoordeling:

T-item: opgemerkt dient te worden dat
aspecten van ‘zichthinder’ en ‘weidsheid
van het landschap’ geen waarden zijn die
binnen de passende beoordeling conform de
Habitatrichtlijn aan de orde zullen zijn; aktie:
VROM

Baggerspecie
Er mag in de Waddenzee alleen baggerspecie afkomstig uit
de Waddenzee en de rechtstreeks daarmee in verbinding
staande havens worden verspreid (T). Deze baggerspecie
dient te voldoen aan de geldende kwaliteitsnorm volgens het
nationale beleid voor de waterhuishouding. (B)
Voor de verspreiding van baggerspecie in de Waddenzee
gelden richtlijnen om de invloed op het ecosysteem en andere
gebruiksfuncties te minimaliseren. Het rijk zal zorgdragen
voor een uit ecologisch oogpunt optimale situering van de
verspreidingslocaties. (B)

Beoordeling:

Zeer B-geclausuleerde T; effecten
verspreiding baggerspecie kunnen worden
beoordeeld; aktie: VenW

Diepe delfstoffen
Nieuwe opsporing en winning van diepe delfstoffen op
locaties in de Waddenzee is niet toegestaan. (B).
Nieuwe opsporing en winning van gas kan onder de volgende
randvoorwaarden plaatsvinden: (T)
- Nieuwe opsporing en winning van gas is alleen toegestaan
vanaf locaties op het land (B);
- Er bestaat wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen
twijfel dat er geen schadelijke gevolgen zijn voor de in
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deze pkb beschreven natuurlijke waarden en kenmerken
(A);
- Een onafhankelijke instantie staat borg voor een adequate
monitoring van alle relevante effecten en ontwikkelingen,
zodat indien nodig kan worden ingegrepen volgens het
‘hand aan de kraan’-principe (B);
- De benodigde op te richten bouwwerken (waaronder het
tijdelijk plaatsen van boortorens) wordt zo zorgvuldig
mogelijk ingepast in het landschap ter bescherming van
de unieke openheid daarvan, met behulp van de best
beschikbare technische mogelijkheden (B);
- Gelet op de zorgvuldige inpassing in het landschap
worden exporatieboringen en tijdelijk onderhoud van
bestaande winningslocaties als niet schadelijk beschouwd
voor open horizon en duisternis (T).

2010 tenminste 1500 Mega Watt windenergie binnen de
provinciegrenzen te realiseren, zal het kabinet onderzoek
laten verrichten dat beoogt te bepalen of en zo ja welke
manieren van plaatsing en ontwerp van windturbines nabij
de Afsluitdijk landschappelijk verantwoord kunnen worden
geacht. (A)
De toelaatbaarheid van plaatsing van windturbines in de
nabijheid van het pkb-gebied zal van geval tot geval worden
beoordeeld door toepassing van de criteria zoals opgenomen
in het nationaal ruimtelijk beleid en het afwegingskader zoals
aangegeven in deze pkb. (A)

Beoordeling:
				

De bovenstaande randvoorwaarden worden uitgewerkt
in winnings- en meetplannen zoals voorgeschreven in de
Mijnbouwwet en in de vergunningverlening op grond van de
Natuurbeschermingswet. Het kabinet zal zorgdragen voor
coördinatie van vergunningverlening door gebruik te maken
van de rijksprojectenprocedure. (A)
Voor nieuwe opsporing en winning van overige diepe
delfstoffen onder de Waddenzee, te weten andere diepe
delfstoffen dan gas, geldt dat het kabinet daarvoor
geen vergunningen verleent, totdat er wetenschappelijk
gezien redelijkerwijs geen twijfel meer bestaat dat
er geen schadelijke gevolgen zijn voor de natuur- en
landschapswaarden van de Waddenzee. (B)
Er mogen in de Waddenzee geen afvalstoffen, waaronder
boorspoeling, worden geloosd. (B)

Beoordeling:

Zeer B-geclausuleerde T; effecten in beeld
brengen is met de up-date Bodemdalingstudie
mogelijk; aktie: EZ

Windturbines
Er mogen in de Waddenzee geen windturbines worden
geplaatst. Plaatsing van windturbines nabij de Afsluitdijk is
ongewenst. (B)
Mede vanwege de doelstelling van het kabinet om in

B-items: meenemen in de ‘positieve
paragraaf’ in de eindrapportage.
Het laatste beleidspunt (het van geval tot
geval beoordelen) is te weinig concreet
als ‘T’; het A-karakter ligt in de expliciete
verwijzing naar het nationaal ruimtelijk
beleid en het pkb-afwegingskader waarin het
voorzorgsbeginsel is opgenomen.

Ontgrondingen
De zandwinning in de Waddenzee is beperkt tot het bij
regulier onderhoud van vaargeulen en bij incidentele
verdere verdieping van delen van de hoofdvaargeulen
vrijkomende zand. (T)
De schelpenwinning in de Waddenzee wordt gereguleerd
door contingentering en zonering. (T)
Uitgangspunt is dat de jaarlijks gewonnen hoeveelheid
schelpen in de Waddenzee en de buitendelta’s van de
aangrenzende Noordzeekustzone niet meer bedraagt
dan het langjarig gemiddelde van de natuurlijke nettoschelpenproductie, waarvan de helft en tot een maximum
van 90.000 m 3 per jaar in het pkb-gebied. Schelpenwinning
wordt alleen toegestaan beneden het niveau van NAP –5
meter. (B)

Beoordeling:

Zeer B-geclausuleerde T; aktie: VenW

Archeologie
Onderzoek naar en berging van archeologisch waardevolle
scheepswrakken en verdronken en ondergeslibde
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nederzettingen in de Waddenzee kan onder voorwaarden
worden toegestaan, als deze door toedoen van natuurlijke
fysische processen aan de oppervlakte van de zeebodem
komen.Onderzoek van archeologische waarden dat de bodem
niet beroert en anderszins niet leidt tot aantasting van de te
beschermen en te behouden waarden en kenmerken van de
Waddenzee is daarmee niet uitgesloten (T).
Menselijke activiteiten in de Waddenzee mogen in beginsel
niet leiden tot aantasting van in de bodem aanwezige
archeologische waarden. (A)

Beoordeling:

Zeer B-geclausuleerde T; aktie: VROM

Recreatie
Het rijksbeleid ten aanzien van de recreatie op de
Waddenzee is gericht op het beheersbaar maken en houden
van het recreatief medegebruik en het ontwikkelen van
duurzame vormen van recreatie, waarbij de natuurlijke
draagkracht van het gebied uitgangspunt is (T). Voor het
recreatief medegebruik geldt een zonering waarbij de voor
verstoring gevoelige gebieden worden ontzien. (B)

Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, Den Helder, Den
Oever, Harlingen, Lauwersoog, Oostmahorn, Zoutkamp,
Noordpolderzijl, Delfzijl en Termunterzijl mag maximaal
4400 bedragen. (T)
Op initiatief van de waddenprovincies zal een convenant
worden opgesteld tussen rijk, waddenprovincies en
–gemeenten gericht op een integraal beleid voor het
beheersbaar maken en houden van recreatie en toerisme op
de Waddenzee. Mocht het convenant leiden tot het inzicht dat
het capaciteitsbeleid voor jachthavens niet meer adequaat of
overbodig is, dan is het kabinet bereid de pkb op dit onderdeel
partieel te herzien. (A)

Beoordeling:

Zeer B-geclausuleerde T; aktie: LNV

De Waddenzee mag niet worden gebruikt voor waterskiën, jetskiën en vergelijkbare gemotoriseerde activiteiten. De bestaande snelvaargebieden worden gesloten. (B)
Hierbij zal een overgangstermijn van 3 jaar in acht worden
genomen, gerekend vanaf de inwerkingtreding van deze pkb. (T)

Een kaart met een globaal afgewogen recreatieve zonering is
bij deze pkb gevoegd (pkb-kaart 2). (A)

Aan de waddenprovincies wordt gevraagd om het
recreatiebeleid voor de Waddenzee met inachtneming van
deze pkb verder inhoud te geven. (A)

Beoordeling:

Beoordeling:

				

V.w.b. het ontwikkelen van duurzame
vormen van recreatie (T-item) geldt dat deze
beleidsuitspraak te abstract is om aan een
nadere beoordeling te kunnen onderwerpen.
Dat gebeurt in later stadium bij concrete
projecten.
B-items: meenemen in de ‘positieve
paragraaf’ in de eindrapportage. Aktie: LNV

Er mogen geen nieuwe jachthavens in of direct grenzend aan
de Waddenzee worden aangelegd. (B)
In de westelijke Waddenzee en in het Eemsgebied wordt een
beperkte capaciteitsvergroting voor de recreatievaart binnen
bestaande havens mogelijk geacht. (T)

Het aantal ligplaatsen voor de recreatievaart in de
bestaande havens van Texel (Oudeschild), Vlieland,

Zeer B-geclausuleerde T; aktie: LNV

Visserij
Mosselvisserij
De mosselcultuur wordt in staat gesteld om op experimentele
schaal en onder begeleiding van onderzoek diverse innovatieve plannen in de praktijk tot uitvoer te brengen die bijdragen
aan de winning van mosselzaad zonder bodemberoering. (T)
Dit betreft onder meer plannen met betrekking tot het invangen van mosselzaad aan verankerde netten, touwen en palen.
Als na onderzoek blijkt dat deze vorm van zaadwinning ecologische en economische voordelen biedt ten opzichte van de
traditionele mosselzaadvisserij, dan is opschaling naar toepassing op een commerciële schaal mogelijk. (T) Daarbij dient
rekening te worden gehouden met andere vormen van menselijk medegebruik, zoals scheepvaart, recreatie en andere visserij, en met het behoud van het unieke landschap.
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Beoordeling:
				

Zeer B-geclausuleerde T; aktie: LNV
Voor de mogelijke opschaling naar
commerciële schaal van de mosselzaadinvang-experimenten geldt dat deze
beleidsuitspraak te abstract is om aan een
nadere beoordeling te kunnen onderwerpen.
Dat gebeurt in later stadium bij concrete
projecten.

De uitgifte van tijdelijke proefgebieden voor het verzaaien van
mosselen, met een maximum van 500 ha, is in het kader van
de optimalisatie van de mosselpercelen toegestaan. (T) De
omvang van de kweekpercelen blijft gehandhaafd en wordt
niet verder uitgebreid. (B)

Beoordeling:

B-geclausuleerde T; aktie: LNV

De mosselsector dient inzichtelijk te maken dat de
activiteiten van de sector leiden tot een mosselbestand dat
in omvang minimaal gelijk is aan de mosselvoorraad die in
een natuurlijke situatie aanwezig had kunnen zijn. (B)
Het commercieel rapen van mosselen is verboden.. (B)
Indien meer dan 2000 ha meerjarige mosselbanken aanwezig
is én wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel
bestaat dat er geen schadelijke gevolgen zijn voor de in deze
pkb beschreven natuurlijke waarden en kenmerken, dan is
bevissing van instabiele mosselzaadbanken op de platen
toegestaan. (T)

Beoordeling:

B-geclausuleerde T; aktie: LNV

Kokkelvisserij
Voor mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee worden
met ingang van 2005 geen vergunningen meer verleend. (B)
De handmatige kokkelvisserij blijft toegestaan. Uitbreiding van
het aantal vergunningen voor de handmatige kokkelvisserij
wordt overwogen. (T)
De omvang van de handkokkelvisserij mag maximaal 5%
van het jaarlijks in de Waddenzee aanwezige kokkelbestand
bedragen. (B)

Beoordeling:

B-geclausuleerde T; aktie: LNV

Schelpdiervisserij algemeen
Het handmatig rapen van schelpdieren voor eigen gebruik is
toegestaan tot een maximum van 10 kilogram per persoon per
dag. (T)
Met het commercieel rapen van Japanse oesters wordt een
kleinschalig experiment gestartikel (T)
Initiatieven om andere schelpdiersoorten dan mosselen
te kweken, alsmede innovatieve experimenten, zullen op
hun inpasbaarheid binnen de bestaande kaders worden
beoordeeld. (A)

Beoordeling:

Tamelijk concreet T-item; aktie: LNV

Sluiting van gebieden voor vormen van visserij
Een oppervlakte ter grootte van 26% van de Waddenzee
is permanent gesloten voor bodemberoerende visserij
(mosselzaadvisserij, kokkelvisserij, visserij met
bodemvistuigen met wekkerkettingen) (zie kaart xx). (B)
In de voor bodemberoerende visserij gesloten gebieden is
de garnalenvisserij niet toegestaan op de wadplaten (het
litoraal) (B) v.w.b. het litoraal, (T) v.w.b. het sublitoraal).
De visserij met overige sleepnetten - al dan niet voorzien
van wekkerkettingen - is op de wadplaten (het litoraal) in het
gehele pkb-gebied niet toegestaan. (B)
Indien door grenscorrecties of uitruil van (delen van) gesloten
gebieden met niet gesloten gebieden evidente winst voor de
natuur en voor de schelpdiersector kan worden bereikt, kan
dit worden overwogen. (A)
In het sublitoraal kunnen ten behoeve van meerjarig
onderzoek gesloten gebieden ingesteld worden voor de
bodemberoerende visserij en de garnalenvisserij. (A)
Zeegrasvelden en een omliggende straal van ten minste
40 m mogen niet worden bevist (B).
Stabiele litorale mosselbanken en een omliggende straal
van 40 meter mogen niet worden bevist. (B)
Voor bevissing van mossel(zaad)banken in het kader van
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onderzoek naar de hypothese dat uitdunningsvisserij
de stabiliteit van de mosselbank vergroot, kunnen
uitzonderingen op dit verbod worden gemaakt. (T)
Als uit het onderzoek blijkt dat deze vorm van visserij geen
nadelige effecten heeft op de stabiliteit van de mosselbanken
en overige waarden van het ecosysteem dan zal nader worden
bezien onder welke voorwaarden en waar deze vorm van
visserij kan worden toegestaan. (A)

Beoordeling:

Voornamelijk B-item: meenemen in de
positieve paragraaf in de eindrapportage;
m.b.t garnalenvisserij voor het sublitoraal
en de uitzondering met betrekking tot de
mossel(zaad)banken een T-item; aktie: LNV

Sleepnetvisserij
Zolang er geen aanwijzingen zijn dat de sleepnetvisserij met
of zonder wekkerkettingen in het sublitoraal significante
ecologische effecten op het sublitorale systeem heeft, blijft
deze vorm van visserij toegestaan. (T)
Nieuwe vergunningen worden echter niet meer uitgegeven.
Voor degenen die reeds langer dan één jaar een
vergunning gereserveerd hebben, zonder dat zij een voor
de sleepnetvisserij geschikt vaartuig bezitten, vervalt de
reservering en ook het recht op een vergunning. (B)

Beoordeling:

Zeer B-geclausuleerde T; aktie: LNV

Vaste vistuigen
De visserij met vaste vistuigen zal worden gereguleerd in de
vorm van het instellen van visvakken. (T)
Nieuwe visvakken zijn niet aan de orde. De visserij met
staand want op de wadplaten wordt afgebouwd om de
verdrinking van vogels in deze netten verder terug te
dringen (B). In de overige delen van de Waddenzee wordt
onderzoek verricht naar de ecologische inpasbaarheid. (A)
Alleen de staand want visserij die dusdanig wordt uitgevoerd
dat verdrinking van vogels en bijvangst van zeezoogdieren
in deze netten wordt voorkomen, blijft toegestaan in de
Waddenzee. (T)

Beoordeling:

Zeer B-geclausuleerde T; aktie: LNV

Militaire activiteiten
Het kabinet acht een substantiële vermindering of een
verplaatsing van militaire activiteiten uit het waddengebied
niet reëel. De bestaande activiteiten worden van dusdanig
maatschappelijk belang geacht dat zij in de planperiode
op de bestaande locaties worden gehandhaafd en dat
een doelmatig functioneren gewaarborgd moet zijn, met
inachtneming van het gestelde ten aanzien van bestaand
gebruik in hoofdstuk 4 (T). Wanneer de regering de
activiteiten om welke reden dan ook niet meer noodzakelijk
oordeelt, zullen zij worden beëindigd. (B)
Om de milieubelasting in de Waddenzee te verminderen
heeft het kabinet recent de volgende aanpassingen van de
bestaande militaire activiteiten recent uitgevoerd:
- Het gedeelte van de laagvliegroute voor
gevechtsvliegtuigen boven de Waddenzee is opgeheven
(B);
- De minimumvlieghoogte voor militaire vliegtuigen boven
de Waddenzee is verhoogd van 300 meter naar 450 meter
(B); vluchten met militaire helikopters en de verschillende
naderingswijzen van de schietrange op de Vliehors
vormen hierop een uitzondering (T);
- Het aanvliegen van de schietrange op de Vliehors
geschiedt zo veel als mogelijk vanaf de Noordzee in plaats
van over de Waddenzee (B);
- Het Cavalerieschietkamp Vlieland is buiten gebruik
gesteld (B).

Beoordeling:

Zeer B-geclausuleerde T; aktie: Defensie

Pierenwinning
Het aantal vergunningen voor het mechanisch winnen van
wadpieren mag niet worden uitgebreid (B).
De vergunningen voor deze activiteit worden slechts
afgegeven aan de huidige vergunninghouders (T) en zijn niet
overdraagbaar (B).

Beoordeling:

B-geclausuleerde T; aktie: LNV
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Bijlage 3:
Beoordelingsformats
per pkb-uitspraak

Hier volgen de beoordelingsformats van de uitspraken over:
6.2.1	 Scheepvaart : Vaargeulonderhoud
6.2.2
Scheepvaart : Incidentele verdere verdieping vaargeul
6.2.3
Scheepvaart : Uitzonderingen maximum-snelheid
6.2.4
Scheepvaart : Onderhoud betonning en bebakening
6.3.1	 Burgerluchtvaart : Uitzonderingen minimale
vlieghoogte 450m
6.3.2
Burgerluchtvaart : Reclame-sleepvluchten
luchtvaartterrein Texel
6.3.3
Burgerluchtvaart : Uitbreiding bestaande vliegvelden
6.4.1	 Offshore-installaties : Bestaande tijdelijke
parkeerfaciliteit
6.5.1	 Kabels en leidingen: Aanleg kabels en buisleidingen
6.6.1	 Havens en bedrijventerreinen : Zeewaartse uitbreiding
van haven- en veerdammen
6.6.2
Havens en bedrijventerreinen : Landinwaartse
uitbreiding van havens en bedrijfsterreinen
6.7.1	 Bebouwing : Tijdelijke bebouwing ten behoeve van
wetenschappelijk onderzoek en monitoring
6.7.2
Bebouwing : Bebouwing ten behoeve van scheepvaart
6.7.3
Bebouwing : Bebouwing t.b.v afwatering van vasteland
6.7.4
Bebouwing : Uitzondering beperking bebouwingshoogte
6.8.1	 Baggerspecie : Verspreiding baggerspecie in de
Waddenzee
6.9.1	 Diepe delfstoffen : Opsporing en tijdelijk onderhoud
6.9.2
Diepe delfstoffen : Winning van gas
6.9.3
Diepe delfstoffen : Seismisch onderzoek
6.11.1	 Ontgrondingen : Zandwinning
6.11.2 Ontgrondingen : Schelpenwinning
6.12.1	 Archeologie : Archeologisch onderzoek
6.13.1	 Recreatie : Capaciteitsvergroting bestaande havens
6.13.2 Recreatie : Vergroting aantal ligplaatsen tot maximaal
4400
6.13.3 Recreatie : Snelvaargebied nog 3 jaar tolereren.
6.14.1	 Visserij : Experimenten met mosselzaadinvang
6.14.2 Visserij : Mosselzaadvisserij op (instabiele) banken in
subltoraal
6.14.3 Visserij : Mossel(zaad)visserij in litoraal
6.14.4 Visserij : Proefpercelen mosselkweek
6.14.5 Visserij : Handmatige kokkelvisserij
6.14.6 Visserij : Rapen van scheldieren voor eigen gebruik
6.14.7 Visserij : Experiment met rapen Japanse oester
6.14.8 Visserij : Garnalenvisserij
6.14.9 Visserij : Experimentele (Jan Louw) bevissing

6.14.10
6.14.11
6.14.12
6.15.1
6.15.2
6.15.3
6.16

mosselbanken sublitoraal
Visserij : Sleepnetvisserij
Visserij : Visserij met vaste vistuigen
Visserij : Staand-want-visserij
Militaire activiteiten : Amfibisch Oefenkamp Texel
Militaire activiteiten : Schietrange Vliehors,
schiettereinen Marnewaard, Breezanddijk en N-Holland
Militaire activiteiten : Vliegen met jachtvliegtuigen en
helicopters
Pierenwinning

Verklaring van kleuren in teksten van beoordelingsformats
In de paragrafen 3 en 4 van deze formats worden sommige
tekstgedeelten op een gele of groene achtergrond
weergegeven. De verklaring hiervoor is:
Blauw: dit betreft een mitigerende voorwaarde die in de pkb
Waddenzee wordt vermeld;
Rood: dit betreft een door de projectgroep bedachte
mitigerende voorwaarde, die de projectgroep nochtans
beschouwt als redelijkerwijs bij vergunning op te leggen.
Niet gekleurde mitigerende voorwaarden betreffen
voorwaarden zoals die thans al in vergunningen worden
opgenomen.
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Beoordelingsformat pkb Waddenzee
6.2.1. Scheepvaart: vaargeulonderhoud’

Gemiddelde volume’s baggerwerk ten behoeve van
vaargeulonderhoud in periode 1996 t/m 2002

1. Onderwerp van passende beoordeling
“De waterstaatswerken, waaronder het vaargeulonderhoud
ten behoeve van de scheepvaart, zijn beperkt in omvang,
volgen de natuurlijke morfologische ontwikkelingen en vinden
uitsluitend plaats indien de bereikbaarheid van de havens, de
waddeneilanden of de verkeersveiligheid in het geding zijn. De
bereikbaarheid van havens en eilanden wordt gewaarborgd
in de vorm van aanlegmogelijkheden voor veerboten en
streefdieptes voor de vaargeulen. Voor beide geldt het in 1993
vastgelegde uitgangspunt dat vaartuigen die op dat moment
gezien hun diepgang en afmetingen de havens bij gemiddelde
zeestand en wind konden aandoen dit ook in de toekomst
moeten kunnen”.

Geul

Beheer
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of de
hieruit voortvloeiende concrete activiteiten niet direct verband
houden met of nodig zijn voor het beheer van:
- Vogelrichtlijngebied Waddenzee
- Habitatrichtlijn ‘Waddenzee’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Texel’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Vlieland’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Terschelling’
2. Huidige praktijk
De vaargeulen in de Waddenzee zijn voortdurend aan
morfologische veranderingen onderhevig. Voor de
toegankelijkheid van de havens worden streefdieptes
gehanteerd. Alle vaargeulen moeten worden onderhouden
op het niveau van 1993, aangezien alle schepen die op dat
moment in de Waddenzee konden varen nog steeds van de
vaarroutes gebruik moeten kunnen maken. Door het groter
worden van de schepen komt het niveau van 1993 wel onder
druk te staan (Waddeninzicht, 2005).
Jaarlijks wordt er ongeveer 0,9 miljoen m 3 specie gebaggerd
in de Waddenzee (Jaarboek Waddenzee, 1996-2002). zie tabel
In het Duitse deel van de Eems-Dollard wordt 7 miljoen m 3
specie gebaggerd (Mulder, 2004).
Voor het baggeren van vaargeulen is een vergunning in
het kader van de Natuurbeschermingswet nodig. Voor het

Gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid
gebaggerde specie (in m3)
________________________________________________
Marsdiep
86197
Texelstroom
27739
Vissersgaatje
5439
Zuidwal
6962
Schuitengat
21396
Slenk(Meep)
212366
Ballumerbocht
316306
Hollum
56414
Groote Siege	127102
Paapsand
47788

baggeren van vervuilde baggerspecie uit havens is ook
een vergunning in het kader van de Wet Verontreiniging
Oppervlaktewateren nodig. Elke twee jaar moet voorafgaand
aan het baggeren in havens een sedimentmonster worden
genomen om de kwaliteit van de te verwijderen baggerspecie
vast te stellen (Wvo vergunning).
In de meeste gevallen is de vergunning voor baggeren
gecombineerd met het verspreiden van baggerspecie.
Daarvoor zijn vergunningen in het kader van de
Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren en de
Natuurbeschermingswet nodig (zie ‘format baggerspecie’).
Binnen de reguliere voorwaarden voor vergunningverlening
wordt het volgende over baggeren genoemd:
- Niet storten en baggeren binnen een afstand van 1500
meter van rust- en zoogplaatsen van zeehonden;
- Bij voorkeur storten en baggeren tijdens de winterperiode.
In de praktijk wordt, indien nodig, het gehele jaar gebaggerd
en gestort (pers. mededeling (2005) E. Nuijen).
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3. Instandhoudingsdoelstellingen, effecten en significantie
Baggeren ten behoeve van vaargeulonderhoud kan de
bodemfauna verstoren, waardoor sterfte optreedt. In de
geulen komt echter weinig bodemfauna voor en bovendien
herstelt de bodemfauna zich daar snel (Van der Veer et al.,
1985). Daarnaast kan er een verhoging van de troebelheid in
de waterkolom optreden en is het mogelijk dat er een daling
van het zuurstofgehalte optreedt, wat een effect zou kunnen
hebben op migrerende vissen. In de praktijk is de duur van
verlaagde zuurstofgehaltes echter zo kort en lokaal dat deze
effecten niet significant zijn (John et al., 2000). Vertroebeling
zal voornamelijk spelen bij het storten van baggerspecie,
wat wordt beschreven in het format baggerspecie, en niet bij
het baggeren zelf. Ter vergelijking: het storten van sediment
tijdens schelpenwinning vertroebeld een gebied van maximaal
0,05 km2. Deze effecten zijn enkele 10-tallen minuten na het
storten verdwenen (V & W, 2004). Door in de winterperiode
te baggeren kan een daling van het zuurstofgehalte
geminimaliseerd worden. Het is mogelijk dat in de bodem
opgeslagen stoffen tijdens het baggeren vrijkomen waardoor
stoffen in een verhoogde concentratie in het water vrijkomen,
alhoewel dit meer van belang is bij het verspreiden van

baggerspecie (John et al., 2000). Bovendien is er in de geulen
nauwelijks sprake van verontreiniging, dat is met name in de
havens het geval. Het baggeren kan tenslotte leiden tot de
lokale aantasting (afkalving, verlaging en verdrinking) van de
naastliggende intergetijdeplaten, vooral als dit grootschalig
gebeurt (ordegrootte miljoen kuub; vergelijk Oosterschelde).
Dit blijkt uit directe waarnemingen (Beukema e.a., pers.
med.) en uit experimenten met zandwinning in het Kikkertgat
(Stuurgroep, 1981). Bij het beëindigen van de winning kan
herstel optreden van de platen (Stuurgroep, 1981).
Door de werkzaamheden kunnen vissen, vogels en zeehonden
worden verstoord. De genoemde effecten zijn lokaal en
tijdelijk van aard.
De effecten van het storten van baggerspecie worden
beschreven in de ‘format baggerspecie’.
In het licht van vaargeulonderhoud zijn in de onderstaande
tabellen alle (mogelijk) relevante beschermde soorten en
habitattypen opgesomd. In elk van deze tabellen staat tevens
een indicatie weergegeven van de mogelijke effecten (indien
relevant) en de eventuele verwachte significantie van elk van
de afzonderlijk beschreven effecten.

Habitattypen * : prioritair habitattype of prioritaire soort
1110
Effecten

Mitigatie

Significantie
1130
Effecten

Mitigatie
Significantie

Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken
-		Verontreiniging met stoffen;
- Verhoogde troebelheid in de waterkolom;
- Verstoring door daling van het zuurstofgehalte;
- Verstoring van lokaal aanwezige bodemfauna, met sterfte tot gevolg;
- Verandering van de morfologie van zandbanken.
- Bij voorkeur baggeren tijdens de winterperiode;
- Alleen baggeren in de geulen;
- Het vaargeulonderhoud volgt de natuurlijke morfologische ontwikkelingen.
Met inachtneming van bovenstaande: geen
Estuaria
- Verontreiniging met stoffen;
- Verstoring door daling van het zuurstofgehalte;
- Verhoogde troebelheid in de waterkolom.
- Alleen baggeren in de geulen;
- Bij voorkeur baggeren tijdens de winterperiode.
Met inachtneming van bovenstaande: geen
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Habitattypen * : prioritair habitattype of prioritaire soort
1140
Effecten

Mitigatie

Significantie

Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
- Verontreiniging met stoffen;
- Verhoogde troebelheid in de waterkolom, alhoewel zeer weinig sediment de platen bereikt;
- Verstoring door daling van het zuurstofgehalte;
- Verstoring van lokaal aanwezige bodemfauna, met sterfte tot gevolg;
- Verandering van de morfologie van slikwadden en zandplaten.
- Bij voorkeur baggeren tijdens de winterperiode;
- Alleen baggeren in de geulen;
- Het vaargeulonderhoud volgt de natuurlijke morfologische ontwikkelingen.
Met inachtneming van bovenstaande: geen

Habitatsoorten
1095
1099
Effecten

Mitigatie
Significantie

Zeeprik
Rivierprik
- Verstoring door werkzaamheden (aanwezigheid, geluid);
- Verstoring door daling van het zuurstofgehalte;
- Verontreiniging met stoffen.
Kleine kans dat genoemde effecten van invloed zijn op de soort gezien de korte verblijftijd van de
soort in de Waddenzee. De trek naar de paaigebieden vindt plaats in het voorjaar (zeeprik) en het
najaar (rivierprik). (expert judgement Z. Jager).
- Bij voorkeur baggeren tijdens de winterperiode.
Met inachtneming van bovenstaande: geen

1103
Fint
Effecten
- Verstoring door werkzaamheden ; (aanwezigheid, geluid: Fint is gevoelig door aanwezigheid van
		 een grote zwemblaas die is verbonden met het middenoor (Kenyon et al., 1998));
- Verstoring door daling van het zuurstofgehalte;
- Verontreiniging met stoffen.
Kleine kans dat genoemde effecten van invloed zijn op de soort gezien de korte verblijftijd van de
soort in de Waddenzee. Finten gebruiken de Waddenzee als doortrekroute naar het Eems-Dollard
estuarium, waarna ze in mei-juni in het zoete deel gaan paaien. Sinds 1990 nemen de aantallen
finten in Nederland licht toe (expert judgement Z. Jager).
Mitigatie
- Bij voorkeur baggeren tijdens de winterperiode.
Significantie
Met inachtneming van bovenstaande: geen
1364
Effecten
Mitigatie
Significantie

Grijze Zeehond
- Verstoring door werkzaamheden; met name in de zoogperiode (december-januari)
Zeehonden zijn gevoelig voor laagfrequente geluiden (Richardson et al., 1995)
- Niet baggeren binnen een afstand van 1500 meter van rust- en zoogplaatsen van zeehonden
Met inachtneming van bovenstaande: geen
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Habitatsoorten
1365
Effecten
Mitigatie
Significantie

Gewone Zeehond
- Verstoring door werkzaamheden; met name in de zoogperiode (mei-juli)
Zeehonden zijn gevoelig voor laagfrequente geluiden (Richardson et al., 1995)
- Niet baggeren binnen een afstand van 1500 meter van rust- en zoogplaatsen van zeehonden
Met inachtneming van bovenstaande: geen

Vogelsoorten
Effecten

Mitigatie
Significantie

- Verstoring foeragerende en rustende vogels door werkzaamheden;
- Verhoogde troebelheid vermindert zicht voor zichtjagers (bijvoorbeeld Sterns);
- Indirect via aantasting bodemfauna.
Voor wat betreft de verstoring door werkzaamheden: onderzoek heeft uitgewezen dat het effect van
verstoring groot is in rustige gebieden, in gebieden zoals vaargeulen waar veel activiteiten plaatsvinden
treedt waarschijnlijk gewenning op (Smit, 2004).
- Alleen baggeren in de geulen;
Met inachtneming van bovenstaande: geen

4. Positieve/mitigerende maatregelen
Het voorliggende geselecteerde beleidspunt gaat vergezeld
van een inperking binnen de betreffende pkb-passage welke
mitigerend inwerken op de hierboven genoemde effecten:
“De waterstaatswerken volgen de natuurlijke morfologische
ontwikkelingen en vinden uitsluitend plaats indien de
bereikbaarheid van de havens, de waddeneilanden of de
verkeersveiligheid in het geding zijn”.
5. Positieve en negatieve beïnvloeding
Aan de vergunning zijn een aantal voorwaarden verbonden
en het beleidspunt gaat vergezeld van een inperking.
Deze voorwaarden en inperking werken als mitigerende
maatregelen, waardoor de gevolgen die mogelijk optreden bij
vaargeulonderhoud niet significant zijn.

6. Conclusie ‘passende beoordeling’
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden dat als gevolg van de hierboven besproken activiteit
geen aantasting van de natuurlijke kenmerken van het
betrokken gebied zal optreden.
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Beoordelingsformat pkb Waddenzee
6.2.2. Scheepvaart: incidentele verdere verdieping vaargeul’
1. Onderwerp van passende beoordeling
“In aansluiting op natuurlijke ontwikkelingen in de
vaargeuldiepte zijn incidentele verdere verdiepingen van delen
van de hoofdvaargeulen mogelijk, onder de voorwaarden dat
dit past binnen het afwegingskader zoals aangegeven in de
pkb en dat dit economisch rendabel is”.
Beheer
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of de
hieruit voortvloeiende concrete activiteiten niet direct verband
houden met of nodig zijn voor het beheer van:
- Vogelrichtlijngebied Waddenzee
- Habitatrichtlijn ‘Waddenzee’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Texel’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Vlieland’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Terschelling’
2. Huidige praktijk
Verdere verdieping van vaargeulen dan de huidige streefdiepte
valt niet onder het reguliere vaargeulonderhoud en kan
alleen worden toegestaan wanneer het past binnen het
afwegingskader van de pkb en indien het economisch rendabel
is.
Voor het baggeren van vaargeulen is een vergunning in
het kader van de Natuurbeschermingswet nodig. Voor het
baggeren van vervuilde baggerspecie uit havens is ook
een vergunning in het kader van de Wet Verontreiniging
Oppervlaktewateren (WVO) nodig. Elke twee jaar moet
voorafgaand aan het baggeren in havens een sedimentmonster
worden genomen om de kwaliteit van de te verwijderen
baggerspecie vast te stellen (Wvo vergunning).
In de meeste gevallen is de vergunning voor baggeren
gecombineerd met het verspreiden van baggerspecie.
Daarvoor zijn vergunningen in het kader van de
Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren en de
Natuurbeschermingswet nodig (zie ‘format baggerspecie’).
Afwegingskader pkb:
- Voor de bescherming van de natuurlijke waarden en
kenmerken van de Waddenzee is het afwegingskader
–de habitattoets- van toepassing zoals vastgelegd in de
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Natuurbeschermingswet 1998;
- Voor de bescherming van soorten is het afwegingskader
van de Flora- en Faunawet van toepassing.
Binnen de reguliere voorwaarden voor vergunningverlening
wordt het volgende over baggeren genoemd:
- Niet storten en baggeren binnen een afstand van 1500
meter van rust- en zoogplaatsen van zeehonden;
- Bij voorkeur storten en baggeren tijdens de winterperiode.
3. Instandhoudingsdoelstellingen, gevolgen en significantie
Het effect van het verdiepen van vaargeulen is afhankelijk
van de schaal waarop dat gebeurt. Volgens de pkb zijn
alleen incidentele verdere verdiepingen van delen van de
hoofdvaargeulen mogelijk die binnen het afwegingskader
van de pkb passen. In de nota van toelichting wordt dit nader
gepreciseerd:
“Natuurlijke ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat
bepaalde vaargeulen structureel dieper worden dan de op
grond van voornoemd beginsel geformuleerde streefdiepte
uit 1993. In dat geval wil het rijk de mogelijkheid bieden
om onder expliciete voorwaarden het scheepvaartverkeer
te accommoderen dat meer diepte nodig heeft dan de
streefdiepte. In de praktijk betreft dit de omstandigheid dat
op enkele locaties in de vaargeul ondieptes (‘ drempels’)
zijn die een belemmering kunnen vormen voor het dieper
stekende scheepvaartverkeer. Incidenteel en in aansluiting
op natuurlijke ontwikkelingen wil het rijk in dat geval beperkt
ingrijpen door drempels weg te nemen”.
In deze passende beoordeling wordt ervan uitgegaan dat de
incidentele verdere verdieping betreft het weinig frequente
lokaal verdiepingen van een deel van de vaargeul (het
weghalen van drempels) en dat het niet gaat om grootschalige
verdiepingen (orde 1 meter over gehele geullengte).
Desalniettemin worden de effecten van grootschalige
verdieping voor de volledigheid wel beschreven in deze
paragraaf.
Baggeren ten behoeve van een verdieping van een vaargeul
heeft op de korte termijn dezelfde gevolgen als het reguliere
vaargeulonderhoud. Het baggeren kan de bodemfauna
verstoren, waardoor sterfte optreedt. Baggeren mag alleen

in de geulen plaatsvinden, daar komt weinig bodemfauna voor
en bovendien herstelt de bodemfauna zich daar snel (Van der
Veer et al., 1985). Het baggeren kan echter ook leiden tot de
lokale aantasting (afkalving, verlaging en verdrinking) van de
naastliggende intergetijdeplaten, vooral als dit grootschalig
gebeurt (ordegrootte miljoen kuub; vergelijk Oosterschelde).
Dit blijkt uit directe waarnemingen (Beukema e.a., pers.
med.) en uit experimenten met zandwinning in het Kikkertgat
(Stuurgroep, 1981). Bij het beëindigen van de winning kan
herstel optreden van de platen (Stuurgroep, 1981). Verder kan
het verschijnsel van “stroomtrekken” (meer water loopt via de
gebaggerde route; al-dan-niet ten koste van andere routes)
optreden wanneer zich door de verdieping een ander patroon
van waterstromingen gaat instellen: bij lokale verdiepingen zal
dit een lokaal effect zijn. Bij grootschalige verdiepingen kan
dit een belangrijk effect zijn dat de hydromorfologie van het
gebied kan beïnvloeden. Daarnaast kan er een verhoging van
de troebelheid in de waterkolom optreden en is het mogelijk
dat er een daling van het zuurstofgehalte optreedt, wat een
effect zou kunnen hebben op migrerende vissen. In de praktijk
is de duur van verlaagde zuurstofgehaltes echter zo kort en
lokaal dat deze gevolgen niet significant zijn (Stuurgroep,
1981; John et al., 2000). Het is mogelijk dat in de bodem
opgeslagen stoffen tijdens het baggeren vrijkomen waardoor
stoffen in een verhoogde concentratie in het water vrijkomen,
alhoewel dit meer van belang is bij het verspreiden van
baggerspecie (John et al., 2000). Bovendien is er in de geulen
nauwelijks sprake van verontreiniging, dat kan met name in de
havens het geval zijn.
Door de werkzaamheden kunnen vogels en zeehonden worden
verstoord. De genoemde gevolgen zijn lokaal en tijdelijk van
aard.
Het verdiepen van een vaargeul kan gevolgen hebben
voor de hoeveelheid baggerspecie die zal moeten worden
gestort. Bij een verdieping kan er een toename van de
baggerwerkzaamheden en het storten van baggerspecie
optreden, alhoewel dat bij de verdieping van de Westerschelde
niet het geval is (Peters et al., 2003).
Bij grootschalige verdiepingen (orde 1 meter over gehele
geullengte) is het mogelijk dat er een kleine daling van
het laagwater niveau optreedt, waarvan de morfologische
gevolgen wegvallen in de natuurlijke dynamiek (Hartsuiker,
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1992). Bij grootschalige verdiepingen in de Eems dient
rekening gehouden te worden met verdere veranderingen
in de getijdeslag, door resonantie-effecten, waarbij de
waterhoogtes aanzienlijk kunnen veranderen, hetgeen
gevolgen heeft voor de waterbedekking van getijdenplaten en
daarmee van belang is voor de beschermde natuurwaarden.
Daarnaast moet door een verandering in getijdenamplitude
rekening gehouden worden met een verandering van de
stroomsnelheidcurves en (daardoor, waar aanwezig) met een
verandering in de positie van het troebelheidsmaximum (De
Jong, et al., 2000: Waddensea Quality Status Report 1999).
Voor het gehele waddengebied zal bij verdiepingswerken
rekening gehouden moeten worden met de potentiële risico’s
van veranderingen van de stroompatronen in het gebied.
Waar dit niet optreedt moet rekening gehouden worden met
extra baggeronderhoud (de geul “wil” terug naar zijn oude
diepte) en mogelijk lokale plaat-aantasting (Stuurgroep,
1981). Over het algemeen worden deze verschijnselen
belangrijker naarmate de verdiepingsingrepen grootschaliger
zijn. Bij kleinschalige verdiepingen, zoals hier bedoeld,
zijn significante gevolgen op de morfologie uit te sluiten.
Een cumulatief effect van opeenvolgende kleinschalige

verdiepingen kan in theorie echter wel hetzelfde effect
genereren als een grootschalige verdieping.
De gevolgen van het storten van baggerspecie worden
beschreven in de ‘format baggerspecie’.
In het licht van de verdieping van een vaargeul zijn in de
onderstaande tabellen alle (mogelijk) relevante beschermde
soorten en habitattypen opgesomd. In elk van deze tabellen
staat tevens een indicatie weergegeven van de mogelijke
gevolgen (indien relevant) en de eventuele verwachte
significantie van elk van de afzonderlijk beschreven gevolgen.
Daarbij moet worden opgemerkt dat het effect sterk afhangt
van de locatie en de schaal waarop de verdieping plaats vindt.
Onderstaande beoordeling is gebaseerd op de aanname dat de
pkb alleen incidentele, kleinschalige verdiepingen toetstaat,
die passen binnen het afwegingskader.

Habitattypen
1110
1140
Effecten

Mitigatie
Significantie

Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken
Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
- Verontreiniging met stoffen;
- Verhoogde troebelheid in de waterkolom;
- Verstoring door daling van het zuurstofgehalte;
- Verstoring van lokaal aanwezige bodemfauna, met sterfte tot gevolg;
- Verandering van de morfologie en hydraulica van zandbanken, slikwadden en zandplaten.
- Bij voorkeur baggeren tijdens de winterperiode;
- Alleen baggeren in de geulen.
In het geval van kleinschalige, incidentele verdiepingen: geen

70

Habitatsoorten
1095
1099
Effecten

Mitigatie
Significantie

Zeeprik
Rivierprik
- Verstoring door werkzaamheden (aanwezigheid, geluid);
- Verstoring door daling van het zuurstofgehalte;
- Verontreiniging met stoffen.
Kleine kans dat genoemde effecten van invloed zijn op de soort gezien de korte verblijftijd van de soort
in de Waddenzee. De trek naar de paaigebieden vindt plaats in het voorjaar (zeeprik) en het najaar
(rivierprik). (expert judgement Z. Jager).
- Bij voorkeur baggeren tijdens de winterperiode.
Met inachtneming van bovenstaande: geen

1103
Fint
Effecten
- Verstoring door werkzaamheden (aanwezigheid, geluid: Fint is gevoelig door aanwezigheid van een
		 grote zwemblaas die is verbonden met het middenoor (Kenyon et al., 1998));
- Verstoring door daling van het zuurstofgehalte;
- Verontreiniging met stoffen.
Kleine kans dat genoemde effecten van invloed zijn op de soort gezien de korte verblijftijd van de soort
in de Waddenzee. Finten gebruiken de Waddenzee als doortrekroute naar het Eems-Dollard estuarium,
waarna ze in mei-juni in het zoete deel gaan paaien. Sinds 1990 nemen de aantallen finten in Nederland
licht toe (expert judgement Z. Jager).
Mitigatie
- Bij voorkeur baggeren tijdens de winterperiode.
Significantie
Met inachtneming van bovenstaande: geen
1364
Effecten
Mitigatie
Significantie
1365
Effecten
Mitigatie
Significantie

Grijze Zeehond
- Verstoring door werkzaamheden; met name in de zoogperiode (december-januari)
Zeehonden zijn gevoelig voor laagfrequente geluiden (Richardson et al., 1995)
- Niet baggeren binnen een afstand van 1500 meter van rust- en zoogplaatsen van zeehonden
Met inachtneming van bovenstaande: geen
Gewone Zeehond
- Verstoring door werkzaamheden; met name in de zoogperiode (mei-juli)
Zeehonden zijn gevoelig voor laagfrequente geluiden (Richardson et al., 1995)
- Niet baggeren binnen een afstand van 1500 meter van rust- en zoogplaatsen van zeehonden
Met inachtneming van bovenstaande: geen
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Vogelsoorten
Effecten

		
Mitigatie
Significantie
In

Verstoring foeragerende, rustende en ruiende vogels door werkzaamheden;
Verhoogde troebelheid vermindert zicht voor zichtjagers (bijvoorbeeld Sterns);
Indirect via aantasting bodemfauna en veranderde overspoelings(sduur) van de platen (Eems)
en verkleining van het plaatareaal
Alleen baggeren in de geulen;
Bij voorkeur baggeren tijdens de winterperiode.
het geval van kleinschalige, incidentele verdiepingen: geen

4. Positieve/mitigerende maatregelen
Het voorliggende geselecteerde beleidspunt gaat niet
vergezeld van een nuancering, clausulering dan wel inperking
binnen de betreffende pkb-passage welke mitigerend
inwerken op de hierboven genoemde gevolgen.
5. Positieve en negatieve beïnvloeding
Wanneer uitgegaan wordt van kleinschalige verdiepingen die
af en toe uitgevoerd mogen worden zullen er geen meetbare
morfologische gevolgen optreden. De overige genoemde
gevolgen op soorten zijn van tijdelijke en lokale aard, welke
worden gemitigeerd door de voorwaarden die gelden voor
verdiepingen en deze zijn daardoor niet significant.
Er moet echter wel een kanttekening geplaatst worden:
Wanneer incidentele verdiepingen leiden tot regulier
onderhoud met nieuwe (diepere) streefdiepten dan kunnen
er op de langere termijn mogelijk grotere morfologische
veranderingen optreden. In deze passende beoordeling is
uitgegaan van het incidenteel verwijderen van een hogere
zanddrempel in een vaargeul en niet van aanpassing van de
streefdiepten voor hele vaargeulen.

6. Conclusie ‘passende beoordeling’
Uit voorgaande paragrafen blijkt dat de meeste gevolgen die
mogelijk optreden door incidentele verdiepingen van delen
van de hoofdvaargeulen gemitigeerd kunnen worden, maar
waardoor de gevolgen niet significant zijn. Dit geldt alleen
voor kleinschalige, incidentele verdiepingen zoals in de pkb
volgens de nota van toelichting wordt bedoeld, en niet voor
grootschalige ingrepen of verdiepingen die leiden tot een
nieuwe streefdiepte voor regulier vaargeulonderhoud. Voor
dergelijke ingrepen zijn significante gevolgen niet uit te
sluiten.
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden dat als gevolg van de hierboven besproken activiteit
geen aantasting van de natuurlijke kenmerken van het
betrokken gebied zal optreden.
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Beoordelingsformat pkb Waddenzee
6.2.3. Scheepvaart : Uitzonderingen maximum snelheid
1. Onderwerp van passende beoordeling
“Voor alle motorschepen in de Waddenzee geldt een maximum
vaarsnelheid van 20 kilometer per uur, uitgezonderd in een
aantal betonde vaargeulen en voor daadwerkelijke reddings-,
bergings-, opsporings- en patrouilleoperaties, alsmede voor
de hiermee verbandhoudende reddings- en militaire oefeningen. Voor delen van de Waddenzee die vanwege hun natuurwetenschappelijke waarden in het bijzonder moeten worden
ontzien kunnen verdere vaarbeperkingen worden ingesteld”.
Beheer
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of de
hieruit voortvloeiende concrete activiteiten niet direct verband
houden met of nodig zijn voor het beheer van:
- Vogelrichtlijngebied Waddenzee
- Habitatrichtlijn ‘Waddenzee’en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Texel’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Vlieland’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Terschelling’
2. Huidige praktijk
In de Regeling snelle motorboten Rijkswateren 1995 is het
volgende bepaald:
- in de betonde vaargeulen tussen zee en de havens van
Den Helder, Harlingen en Lauwersoog, alsmede de
veerbootroutes van en naar de Waddeneilanden gelden
geen snelheidsbeperkingen;
- waterskiën is verboden (met uitzondering van een gebiedje
in de Texelstroom bij Oudeschild);
- voor de overige Waddenzee geldt een maximale snelheid
van 20 kilometer per uur.
Bij de Regeling snelle motorboten Rijkswateren 1995 gelden
aanvullende uitgangspunten die zijn vastgesteld door het RCW
(november 1994), zijnde:
- er is geen onderscheid tussen schepen langer of korter dan
20 m;
- een uitzondering op de vaarsnelheidslimiet geldt voor
schepen tijdens het uitvoeren van patrouille, opsporing,
reddings- of bergingsactiviteiten;
- draagvleugelboten, luchtkussenvaartuigen en jetskiën zijn
verboden;
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3. Instandhoudingsdoelstellingen, gevolgen en significantie
In het licht van uitzonderingen op de maximum vaarsnelheid
zijn in de onderstaande tabellen alle (mogelijk) relevante
De laatste uitgangspunten worden nog opgenomen in de thans beschermde soorten en habitattypen opgesomd. In elk van
geldende regelingen en verordeningen (MPW). Bovenstaande
deze tabellen staat tevens een indicatie weergegeven van de
zal, voor zover nodig, worden verwerkt in een wijzigingsbesluit mogelijke effecten (indien relevant) en de eventuele verwachte
Binnenvaartpolitiereglement: De snelvaarregeling is ook van
significantie van elk van de afzonderlijk beschreven effecten.
toepassing daar waar de vaargeulen langs waardevolle gebie- Varen met hoge snelheid zal, door de aanwezigheid van een
den liggen (bijvoorbeeld bij “De Richel”). Bij provinciale veror- snelvarend schip en door het produceren van meer geluid
dening mag buiten de snelvaarzone slechts 15 km/uur gevaren dan een langzaam varend schip, kunnen leiden tot grotere
worden. Dit is echter nog niet geëffectueerd in het huidige bin- verstoring van rustende en zogende zeehonden en bij laag
water op de platen foeragerende vogels (Spaans et al. 1996).
nenvaartreglement. In het nieuwe binnenvaartreglement zal
deze max. snelheid opgenomen worden (pers. mededeling dhr. Omdat overschrijding van de maximum vaarsnelheid alleen
Hiemstra, KLPD 2005).
toegestaan is in noodgevallen, zal de omvang van de effecten
Voor delen van de Waddenzee die vanwege hun natuurwetengering zijn. Bovendien zal overschrijding van de maximum
schappelijke waarden in het bijzonder moeten worden ontzien vaarsnelheid waarschijnlijk het meest voorkomen in gebieden
kunnen verdere vaarbeperkingen worden ingesteld. Dit geldt
met de meeste vaarbewegingen, waar bij ter plekke aanwezige
voor gebieden buiten de snelvaarzone.
zeehonden en vogels reeds gewenning zal zijn opgetreden
Overschrijding van de maximum vaarsnelheid is toegestaan in (Smit, 2004). De vastgestelde minimumafstand tot zogende
noodgevallen.
zeehonden, alsmede de mogelijkheid tot het instellen van
verdere vaarbeperkingen voor delen van de Waddenzee met
een hoge natuurwetenschappelijke waarde, beperken de
- in het Eemsmondgebied zal in samenwerking met Duitsland
aan eenzelfde regeling worden gewerkt.

Habitatsoorten
1364
1365
Effecten

Grijze Zeehond
Gewone Zeehond
- Aanwezigheidsverstoring rustende of zogende dieren;
- geluidsverstoring rustende of zogende dieren (Zeehonden zijn gevoelig voor laagfrequente geluiden
		 (Richardson et al., 1995)).
Mitigatie
- Bij voorkeur niet varen binnen een afstand van 1500 meter van rust- en zoogplaatsen tijdens
		 werp- en zoogperiodes, voor zover er geen bebakende vaargeulen aanwezig zijn; de “Erecode
		 watersport” beveelt dit ook aan.
- voor delen van de Waddenzee die vanwege hun natuurwetenschappelijke waarden in het bijzonder
		 moeten worden ontzien kunnen verdere vaarbeperkingen worden ingesteld
Significantie
Met inachtneming van bovenstaande: geen
Vogelsoorten
Effecten

- Aanwezigheidsverstoring van foeragerende vogels op bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten;
- geluidsverstoring van foeragerende vogels op bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten;
Mitigatie
- Voor delen van de Waddenzee die vanwege hun natuurwetenschappelijke waarden in het bijzonder
		 moeten worden ontzien kunnen verdere vaarbeperkingen worden ingesteld
Significantie
Met inachtneming van bovenstaande: geen
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negatieve effecten zoveel mogelijk. Met inachtneming van deze Literatuur
mitigerende maatregelen worden geen significante effecten
verwacht.
Richardson, W.J., Green, C.R., Malme, D.H. (1995). Marine
Mammals and Noise. Academic Press, USA.
4. Positieve maatregelen/bepalingen
Smit, C.J. (2004). Vervolgonderzoek naar de gevolgen van de
Het voorliggende geselecteerde beleidspunt gaat vergezeld
uitbreiding van het aantal vliegbewegingen van Den Helder
Airport. Alterra-rapport 1025. Alterra, Wageningen.
van een nuancering, clausulering dan wel inperking binnen
de betreffende pkb-passage welke mitigerend inwerken op de Spaans, B., L. Bruinzeel & C.J. Smit (1996). Effecten van
hierboven genoemde effecten:
verstoring door mensen op wadvogels in de Waddenzee en de
“Voor delen van de Waddenzee die vanwege hun
Oosterschelde. IBN rapport 202. Wageningen.
natuurwetenschappelijke waarden in het bijzonder moeten
KLPD Harlingen: expert judgement Hr. Hiemstra
worden ontzien kunnen verdere vaarbeperkingen worden
ingesteld”.
5. Positieve en negatieve beïnvloeding
Overschrijding van de maximum vaarsnelheid zal
waarschijnlijk het meest voorkomen in gebieden met de
meeste vaarbewegingen, waar bij zeehonden en vogels reeds
gewenning zal zijn opgetreden (Smit, 2004). Toch zal het varen
met hoge snelheid, door het produceren van meer geluid
kunnen leiden tot grotere verstoring dan langzaam varen (zie
Spaans et al. 1996). Omdat overschrijding van de maximum
vaarsnelheid alleen is toegestaan in noodgevallen, zal de
omvang van de effecten op zeehonden en vogels gering zijn.
De voorgestelde mitigerende maatregelen, een minimum
afstand tot zogende zeehonden, alsmede de mogelijkheid tot
het instellen van verdere vaarbeperkingen voor delen van de
Waddenzee met een hoge natuurwetenschappelijke waarde,
kan de negatieve effecten nog verder beperken. Door het
tijdelijke en lokale karkater van de verstoring worden geen
significante gevolgen verwacht.
6. Conclusie ‘passende beoordeling’
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden dat als gevolg van de hierboven besproken activiteit
geen aantasting van de natuurlijke kenmerken van het
betrokken gebied zal optreden.
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Beoordelingsformat pkb Waddenzee
6.2.4. Scheepvaart: Onderhoud betonning en bebakening
1. Onderwerp van passende beoordeling
“Het rijk draagt zorg voor de betonning en bebakening van de
vaarroutes in de Waddenzee”
Beheer
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of de
hieruit voortvloeiende concrete activiteiten niet direct verband
houden met of nodig zijn voor het beheer van:
- Vogelrichtlijngebied Waddenzee
- Habitatrichtlijn ‘Waddenzee’en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Texel’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Vlieland’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Terschelling’
2. Huidige praktijk
Naast het reguliere onderhoud worden bij kans op ijsgang de
betonning en bebakening vervangen door ijsbetonning, waarbij
de markering minimaal is.

3. Instandhoudingsdoelstellingen, effecten en significantie
In het licht van het onderhoud van betonning en bebakening
zijn in de onderstaande tabellen alle (mogelijk) relevante
beschermde soorten en habitattypen opgesomd. In elk van
deze tabellen staat tevens een indicatie weergegeven van de
mogelijke effecten (indien relevant) en de eventuele verwachte
significantie van elk van de afzonderlijk beschreven effecten.
Onderhoud van de aanwezige betonning en bebakening zou
kunnen leiden tot meer verstoring van rustende of zogende
zeehonden en bij laag water op de platen foeragerende
vogels dan reguliere scheepvaart, omdat er activiteiten
bij de aanwezige bakens plaatsvinden. Deze activiteiten
vinden echter plaats in gebieden met veel vaarbewegingen,
waar bij ter plekke aanwezige zeehonden en vogels reeds
gewenning zal zijn opgetreden (Smit 2004). Er is geen sprake
van mitigerende maatregelen, maar er worden ook geen
significante effecten van het onderhoud op de betreffende
habitat- en vogelsoorten verwacht.

Habitatsoorten
1364
1365
Effecten
Mitigatie
Significantie

Grijze Zeehond
Gewone Zeehond
- Aanwezigheidsverstoring rustende of zogende dieren;
- geluidssverstoring rustende of zogende dieren
Geen

Vogelsoorten
Effecten
- aanwezigheidsverstoring van foeragerende vogels op bij eb droogvallende slikwadden
		 en zandplaten;
- geluidsverstoring van foeragerende vogels op bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
Mitigatie
Significantie
Geen
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4. Positieve maatregelen/bepalingen
Het voorliggende geselecteerde beleidspunt gaat niet
vergezeld van een nuancering, clausulering dan wel inperking
binnen de betreffende pkb-passage welke mitigerend
inwerken op de hierboven genoemde effecten.
5. Positieve en negatieve beïnvloeding
Er is geen sprake van mitigerende maatregelen.
6. Conclusie ‘passende beoordeling’
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden dat als gevolg van de hierboven besproken activiteit
geen aantasting van de natuurlijke kenmerken van het
betrokken gebied zal optreden.
Literatuur
Smit, C.J. (2004). Vervolgonderzoek naar de gevolgen van de
uitbreiding van het aantal vliegbewegingen van Den Helder
Airport. Alterra-rapport 1025. Alterra, Wageningen.

Beoordelingsformat pkb Waddenzee
6.3.1. Burgerluchtvaart: Uitzonderingen minimale
vlieghoogte 450 m
1. Onderwerp van passende beoordeling
“Boven de Waddenzee geldt een minimum vlieghoogte
voor de burgerluchtvaart van 450 m. Voor het overige
waddengebied, met uitzondering van het landgedeelte
van de vastelandgemeenten, zal eveneens een minimum
vlieghoogte voor de burgerluchtvaart van 450 meter worden
ingesteld. Alleen in expliciet benoemde omstandigheden zijn
uitzonderingen mogelijk.”
Beheer
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of de
hieruit voortvloeiende concrete activiteiten niet direct verband
houden met of nodig zijn voor het beheer van:
- Vogelrichtlijngebied Waddenzee
- Habitatrichtlijn ‘Waddenzee’en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Texel’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Vlieland’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Terschelling’
2. Huidige praktijk
In de huidige praktijk worden de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
- als niet kan worden voldaan aan de waarden van vliegzicht
en afstand tot de wolken kan in corridors lager worden
gevlogen (maandag t/m vrijdag met een hoogte van 210
meter vanwege militair verkeer; zaterdagen, zon- en
feestdagen met een minimale hoogte van 300 meter of
zoveel hoger als mogelijk om vrij te blijven van wolken;
- civiele helikoptervluchten worden onder
weersomstandigheden waarbij ijsafzetting op de
rotorbladen kan optreden tot op een hoogte van 150 meter
uitgevoerd. Het gaat hierbij om een beperkt aantal vluchten.
Er is geen informatie beschikbaar over hoe vaak er gebruik
wordt gemaakt van de uitzondering. Controle dan wel handhaving van deze maatregel vindt niet plaats (pers.mededeling
Dick Rienstra RWS- DNN, 2005). In de praktijk worden de
meeste uitzonderingen gemaakt tijdens de winter om ijsafzetting op rotorbladen te voorkomen (pers. mededeling. Vliegveld
De Kooy, 2005). Reguliere voorwaarden binnen ontheffing- c.q.
vergunningverlening
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- Met het oog op de veiligheid kan in geval van lage wolkenbasis of slecht zicht gebruik gemaakt worden van de corridor die het luchtvaartterrein Texel verbindt met Den Oever
en de corridors boven de Waddenzee die het luchtvaartterrein Ameland verbinden met Harlingen en Holwerd.
- Alleen als de wolkenbasis of slecht zicht het vliegen
boven 450 meter belet mag in de corridors een minimum
vlieghoogte van 300 meter of zoveel hoger als mogelijk
worden aangehouden.
- Daarnaast zijn voor het deel van de vlucht, noodzakelijk
voor stijgen of landen op een luchtvaartterrein, alsmede
voor het uitvoeren van naderings- en vertrekprocedures en
luchtverkeerspatronen lagere vlieghoogten toegestaan.
- Andere dan in het Besluit beperkingen burgerluchtverkeer
Waddenzee opgenomen uitzonderingen voor de minimale
vlieghoogte vereisen vrijstellingen of ontheffingen
op grond van het Luchtverkeersreglement en (boven
natuurmonumenten) de Natuurbeschermingswet.
Per 1 januari 2000 is de toegestane geluidsbelasting op
de kleine luchthavens gehalveerd (van 50 naar 47 bkl; pkb
deel 3, (2001). Omdat deze reductie voor een belangrijk deel
is gerealiseerd doordat vliegtuigen stiller gemaakt zijn of met
stillere vliegtuigen wordt gevlogen, is ook het vliegverkeer
boven de Waddenzee stiller geworden en zal tevens de
mogelijke geluidsverstoring door laagvliegen zijn verminderd.
Het aantal vliegbewegingen vanaf en naar de vliegvelden van
de Waddeneilanden Texel en Ameland laat tussen 2000 en
2003 en lichte stijging zien. (Jaarboek Waddenzee 2000, 2001,
2002, 2003)
3. Instandhoudingsdoelstellingen, effecten en significantie
In het licht van uitzonderingen op de minimale vlieghoogte van
450 meter voor de burgerluchtvaart zijn in de onderstaande
tabellen alle (mogelijk) relevante beschermde soorten en
habitattypen opgesomd. In elk van deze tabellen staat tevens
een indicatie weergegeven van de mogelijke effecten (indien
relevant) en de eventuele verwachte significantie van elk van
de afzonderlijk beschreven effecten.
Vluchten beneden de minimum vlieghoogte kunnen leiden tot
verstoring van rustende of zogende zeehonden, van bij laag
water op de platen foeragerende vogels, van bij hoog water
op de kwelders rustende vogels en van broedende of ruiende
vogels. Onderzoek in de Waddenzee heeft aangetoond dat

laagvliegende helikopters en vaste vleugelvliegtuigen een
relatief sterk, maar meestal kortstondig verstoringeffect
hebben (Smit, 2004). De verstoring doet zich zowel voor
op auditief als visueel vlak, waarbij lawaaiige vliegtuigen
meer verstoring veroorzaken dan stille vliegtuigen. Ook
het type vliegtuig speelt een rol bij de mate van verstoring.
(Waardenburg 2001, 2002)
Frequent uitgevoerde vluchten leiden tot gewenning en
daarmee tot een lagere kans op verstoring. Dat wil zeggen dat
vliegbewegingen op plaatsen waar weinig wordt gevlogen tot
veel verstoringen leiden, terwijl vliegbewegingen op plaatsen
waar veel wordt gevlogen (meer dan 1 maal per uur) tot weinig
verstoring leiden (Smit et al. 2003; Smit 2004). Beperking
van laagvliegen in verband met de weersomstandigheden tot
drie corridors leidt tot een hoger aantal vliegbewegingen ter
plaatse en daarmee tot meer gewenning bij de in de omgeving
van deze corridors aanwezige dieren. Ondanks hun relatieve
sterkte worden de verstoringsgevolgen van laag vliegende
toestellen op zeehonden en vogels niet beschouwd als
significant (Smit, 2004).
4. Positieve maatregelen/bepalingen
Het voorliggende geselecteerde beleidspunt gaat vergezeld
van een nuancering, clausulering dan wel inperking binnen
de betreffende pkb-passage welke mitigerend inwerken op de
hierboven genoemde effecten.
“Alleen als de wolkenbasis of slecht zicht het vliegen boven
450 meter belet mag in de corridors een minimum vlieghoogte
van 300 meter of zoveel hoger als mogelijk worden aangehouden”. “alleen onder weersomstandigheden waarbij ijsafzetting
op de rotorbladen kan optreden mogen helicoptervluchten tot
op een hoogte van 150 meter worden uitgevoerd”
5. Positieve en negatieve beïnvloeding
De effecten van de uitzonderingen op de minimale vlieghoogte
van 450 meter voor de burgerluchtvaart op zeehonden en
vogels zijn incidenteel. Deze effecten worden gemitigeerd door
het beperken van genoemde uitzonderingen tot drie corridors.
Hoewel er een negatief verband blijkt te bestaan tussen de
frequentie van vliegbewegingen in een bepaald gebied en
de mate van verstoring van zeehonden en vogels, blijken de
effecten van niet-reguliere vluchten niet significant te zijn
(Smit, 2004).
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Habitatsoorten
1364
1365
Effecten
Mitigatie
Significantie

Grijze Zeehond
Gewone Zeehond
- Verstoring rustende of zogende dieren
- Uitzonderingen op de minimale vlieghoogte beperkt tot drie corridors
- Geluidsverstoring sinds 1 januari 2000 beperkt door stillere vliegtuigen
Geen

Vogelsoorten
Effecten
- Gezien de ligging van de corridors, vooral verstoring van foeragerende vogels op platen bij laag
		 water en in mindere mate op rustende, broedende of ruiende vogels
Geluidsverstoring sinds 1 januari 2000 beperkt door stillere vliegtuigen
Mitigatie
- Uitzonderingen op de minimale vlieghoogte beperkt tot drie corridors
- corridors vermijden zoveel mogelijk gebieden met waardevolle concentraties vogels
- Geluidsverstoring sinds 1 januari 2000 beperkt door stillere vliegtuigen
Significantie
Geen

6. Conclusie ‘passende beoordeling’
Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat de effecten die op
zouden kunnen treden door uitzonderingen op de minimale
vlieghoogte van 450 meter voor de burgerluchtvaart
grotendeels worden voorkomen door het uitvoeren van
mitigerende maatregelen.
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden dat als gevolg van de hierboven besproken activiteit
geen aantasting van de natuurlijke kenmerken van het
betrokken gebied zal optreden.
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Beoordelingsformat pkb Waddenzee
6.3.2. Burgerluchtvaart : Reclamesleepvluchten
luchtvaartterrein Texel
1. Onderwerp van passende beoordeling
“Er mogen boven de Waddenzee en het overige
waddengebied, met uitzondering van het landgedeelte van
de vastelandgemeenten, geen ultralichte vliegtuigen worden
gebruikt. Eveneens mogen daar geen reclamesleepvluchten
worden uitgevoerd, met uitzondering van vluchten vanaf het
luchtvaartterrein Texel rechtstreeks naar het vasteland en
vice versa”
Beheer
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of de
hieruit voortvloeiende concrete activiteiten niet direct verband
houden met of nodig zijn voor het beheer van:
- Vogelrichtlijngebied Waddenzee
- Habitatrichtlijn ‘Waddenzee’en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Texel’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Vlieland’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Terschelling’
2. Huidige praktijk
Met uitzondering van het landgedeelte van de
vastelandgemeenten mogen boven de Waddenzee
geen reclamesleepvluchten worden uitgevoerd, met
uitzondering van vluchten vanaf het luchtvaartterrein Texel
rechtstreeks naar het vasteland en vice versa. Hiertoe wordt
gebruik gemaakt van de bestaande corridor tussen het
luchtvaartterrein Texel en Den Oever, die ook moet worden
gebruikt door vliegtuigen die in uitzonderingsgevallen
beneden de minimale vlieghoogte mogen opereren. In 2004
zijn in totaal 48 reclamevluchten uitgevoerd. Het zwaartepunt
lag in de zomer met 2 à 3 vluchten per week (pers. comm.
Texel Airport, 2005).
Een eventueel verbod op reclamesleepvliegtuigen is in 2003
nader onderzocht. De kwestie is inmiddels niet meer aan de
orde. De sector ondertekende een convenant met daarin een
aantal maatregelen om de hinder te beperken (Waddeninzicht,
2003).
Per 1 januari 2000 is de toegestane geluidsbelasting op
de kleine luchthavens gehalveerd (van 50 naar 47 bkl; pkb
deel 3, 2001). Omdat deze reductie voor een belangrijk deel is

gerealiseerd doordat vliegtuigen stiller gemaakt zijn of met
stillere vliegtuigen wordt gevlogen, is ook het vliegverkeer
boven de Waddenzee stiller geworden en zal tevens de
mogelijke geluidsverstoring door reclamesleepvluchten zijn
verminderd.
3. Instandhoudingsdoelstellingen, gevolgen en significantie
In het licht van het uitvoeren van reclamesleepvluchten
zijn in de onderstaande tabellen alle (mogelijk) relevante
beschermde soorten en habitattypen opgesomd. In elk van
deze tabellen staat tevens een indicatie weergegeven van de
mogelijke effecten (indien relevant) en de eventuele verwachte
significantie van elk van de afzonderlijk beschreven effecten.
Reclamesleepvluchten, die boven de Waddenzee alleen
als rechtstreekse vluchten binnen de corridor tussen het
luchtvaartterrein Texel en Den Oever mogen plaatsvinden,
kunnen leiden tot verstoring van rustende of zogende
zeehonden, van bij laag water op de platen foeragerende
vogels, van bij hoog water op de kwelders rustende vogels
en van broedende of ruiende vogels. Onderzoek in de
Waddenzee heeft aangetoond dat laagvliegende kleine vaste
vleugelvliegtuigen, waaronder reclamesleepvluchten, een
relatief sterk, maar meestal kortstondig verstoringseffect
hebben (Smit 2004). De verstoring doet zich zowel voor
op auditief als visueel vlak, waarbij lawaaiige vliegtuigen
meer verstoring veroorzaken dan stille vliegtuigen. Ook
het type vliegtuig speelt een rol bij de mate van verstoring.
(Waardenburg 2001, 2002)
De relatieve sterkte van het effect zou kunnen
worden veroorzaakt door het incidentele karakter
van reclamesleepvluchten. Frequent uitgevoerde
helikoptervluchten leiden tot gewenning en daarmee tot
een lagere kans op verstoring (Smit et al. 2003; Smit 2004).
Ondanks hun relatieve sterkte worden de verstoringgevolgen
van reclamesleepvluchten op zeehonden en vogels niet
beschouwd als significant aangezien alleen met goed weer
wordt gevlogen en dus 450 m. miminum vlieghoogte bepaling
geldt (Smit, 2004).
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Habitatsoorten
1364
1365
Effecten

Grijze Zeehond
Gewone Zeehond
- Verstoring rustende of zogende dieren
Geluidsverstoring sinds 1 januari 2000 beperkt
door stillere vliegtuigen
Mitigatie
- Vluchten beperkt tot één corridor
Significantie Geen
Vogelsoorten
Effecten
- Gezien de ligging van de corridors, vooral
		 verstoring van foeragerende vogels op platen
bij laag water en in mindere mate op
		 rustende, broedende of ruiende vogels
Geluidsverstoring sinds 1 januari 2000 beperkt
door stillere vliegtuigen
Mitigatie
- Vluchten beperkt tot één corridor
Significantie Geen

5. Positieve en negatieve beïnvloeding
De effecten van reclamesleepvluchten op zeehonden en vogels
worden gemitigeerd door ze te beperken tot rechtstreekse
vluchten vanaf het luchtvaartterrein Texel naar het vasteland
en vice versa via één corridor. Hoewel er een negatief verband
blijkt te bestaan tussen de frequentie van vliegbewegingen in
een bepaald gebied en de mate van verstoring van zeehonden
en vogels, blijken de effecten van niet-reguliere vluchten niet
significant te zijn (Smit, 2004).
6. Conclusie ‘passende beoordeling’
Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat de gevolgen die op
zouden kunnen treden door reclamesleepvluchten grotendeels
worden voorkomen door het uitvoeren van mitigerende
maatregelen.
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden dat als gevolg van de hierboven besproken activiteit
geen aantasting van de natuurlijke kenmerken van het
betrokken gebied zal optreden.
Literatuur

4. Positieve maatregelen/bepalingen
Het voorliggende geselecteerde beleidspunt gaat vergezeld
van inperkingen binnen de betreffende pkb-passage welke
mitigerend inwerken op de hierboven genoemde effecten:
Boven de Waddenzee geldt een minimumvlieghoogte
voor de burgerluchtvaart van 450 meter. Voor het overige
waddengebied, met uitzondering van het landgedeelte van de
vastelandgemeenten, zal eveneens een minimum vlieghoogte
voor de burgerluchtvaart van 450 meter worden ingesteld.
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vereniging van Nederlandse luchtvaart ondernemingen en het
ministerie van verkeer en waterstaat de volgende bepalingen:
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meer voor reclamesleepvliegen worden gebruikt, tenzij
ze voldoende worden aangepast (bijvoorbeeld met een
geluiddemper of stillere propellor). Het gaat momenteel om
20 van de 75 vliegtuigen.
- Na 19.00 uur mogen er geen reclamesleepvluchten meer
plaatsvinden
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Beoordelingsformat pkb Waddenzee
6.3.3 Burgerluchtvaart : Uitbreiding bestaande vliegvelden
1. Onderwerp van passende beoordeling
“Er mogen in de Waddenzee en het overige waddengebied
geen nieuwe vliegvelden worden aangelegd. Uitbreiding van
bestaande vliegvelden in het waddengebied, met uitzondering
van het landgedeelte van de vastelandgemeenten, zal alleen
plaatsvinden in verband met de vliegveiligheid, mits passend
binnen het afwegingskader zoals aangegeven in de pkb
Waddenzee.”
Beheer
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of de
hieruit voortvloeiende concrete activiteiten niet direct verband
houden met of nodig zijn voor het beheer van:
- Vogelrichtlijngebied Waddenzee
- Habitatrichtlijn ‘Waddenzee’en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Texel’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Vlieland’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Terschelling’

2. Huidige praktijk
Uitbreiding van bestaande vliegvelden in het waddengebied,
met uitzondering van het landgedeelte van de
vastelandgemeenten, zal alleen plaatsvinden in verband met
de vliegveiligheid, mits passend binnen het afwegingskader
zoals aangegeven in de pkb Waddenzee.
Afwegingskader pkb:
- Voor de bescherming van de natuurlijke waarden en
kenmerken van de Waddenzee is het afwegingskader
–de habitattoets– van toepassing zoals vastgelegd in de
Natuurbeschermingswet 1998;
- Voor de bescherming van soorten is het afwegingskader
van de Flora- en Faunawet van toepassing.
3. Instandhoudingsdoelstellingen, gevolgen en significantie
In het licht van uitbreiding van bestaande vliegvelden
zijn in de onderstaande tabellen alle (mogelijk) relevante
beschermde soorten en habitattypen opgesomd. In elk van
deze tabellen staat tevens een indicatie weergegeven van de
mogelijke effecten (indien relevant) en de eventuele verwachte
significantie van elk van de afzonderlijk beschreven effecten.
Omdat uitbreidingen van vliegvelden zijn gebonden aan het

Habitattypen
2110
2120
2130*
2140
2160
2170
2190
7210
Effecten
Mitigatie
Significantie

Embryonale wandelende duinen
Wandelende duinen op de strandwal met Helm (zgn. ‘witte duinen’)
Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (zgn. ‘grijze duinen’)
Vastgelegde ontkalkte duinen met Kraaihei
Duinen met Duinhoorn
Duinen met Kruipwilg
Vochtige duinvalleien
Kalkhoudende moerassen met Galigaan en soorten van het Knopbies-verbond
- vernietiging van habitat
- nieuwe banen aanleggen/bestaande banen verlengen alleen parallel aan duinen
Met inachtneming van bovenstaande: geen
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Habitatsoorten
1364
Effecten
Mitigatie
Significantie
1365
Effecten
Mitigatie
Significantie

Grijze Zeehond
- Verstoring rustende of zogende dieren door aanwezigheid en geluid,
Geluidsverstoring sinds 1 januari 2000 beperkt door stillere vliegtuigen
Geen
Gewone Zeehond
- Verstoring rustende of zogende dieren door aanwezigheid en geluid,
Geluidsverstoring sinds 1 januari 2000 beperkt door stillere vliegtuigen
Geen

Vogelsoorten
Effecten
- Verstoring van foeragerende vogels op platen bij laag water en in mindere mate op rustende,
		 broedende of ruiende vogels, door aanwezigheid en geluid
Geluidsverstoring sinds 1 januari 2000 beperkt door stillere vliegtuigen
Mitigatie
Significantie
Geen

verhogen van de vliegveiligheid wordt niet verwacht dat
er een toename van het aantal vluchten zal plaatsvinden.
Het uitbreiden van een vliegveld behelst bijvoorbeeld het
verlengen van een startbaan voor een ander type vliegtuig.
Hierdoor zou een tijdelijke verstoring van vogels en zeehonden
kunnen optreden door een verandering in aanwezigheid en
geluid. Deze effecten zijn echter minimaal.
Vliegveld Ballum ligt naast de duinen. Hier kunnen duinen
worden vernietigd als de uitbreiding plaatsvindt richting
duinen.
4. Positieve maatregelen/bepalingen
Het voorliggende geselecteerde beleidspunt gaat vergezeld
van de volgende nuancering, clausulering dan wel inperking
binnen de betreffende pkb-passage welke mitigerend inwerkt
op de hierboven genoemde effecten:
“Uitbreiding van bestaande vliegvelden zal alleen plaatsvinden
in verband met de vliegveiligheid”
“Uitbreiding van bestaande vliegvelden mag alleen
plaatsvinden mits passend binnen het afwegingskader zoals
aangegeven in de pkb Waddenzee.”

5. Positieve en negatieve beïnvloeding
Het enige mogelijk negatieve effect is vernietiging van
duinhabitat nabij Ballum vliegveld. Gezien de mogelijkheden
voor uitbreiding parallel aan de duinen en bovenstaande
nuanceringen zijn er geen negatieve effecten te verwachten.
6. Conclusie ‘passende beoordeling’
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden dat als gevolg van de hierboven besproken activiteit
geen aantasting van de natuurlijke kenmerken van het
betrokken gebied zal optreden.

83

Beoordelingsformat pkb Waddenzee
6.4.1 Offshore-installaties : Bestaande tijdelijke
parkeerfaciliteit
1. Onderwerp van passende beoordeling
“Er mogen in de Waddenzee geen booreilanden en andere
offshore-installaties worden geparkeerd. Het kabinet
maakt hierop een uitzondering voor de bestaande tijdelijke
parkeerfaciliteit in het Gat van de Stier tussen Den Helder en
Texel.”
Beheer
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of de
hieruit voortvloeiende concrete activiteiten niet direct verband
houden met of nodig zijn voor het beheer van:
- Vogelrichtlijngebied Waddenzee
- Habitatrichtlijn ‘Waddenzee’en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Texel’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Vlieland’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Terschelling’
2. Huidige praktijk
Op de tijdelijke parkeerlocatie mogen, in afwachting van
onderhouds- en reparatiewerkzaamheden in de haven van
Den Helder, maximaal twee offshore-installaties worden
geparkeerd voor maximaal drie maanden per jaar. Alleen
in noodgevallen kan tijdelijk sprake zijn van drie offshoreinstallaties en kan een eenmalige verlenging van de termijn
worden toegestaan met ten hoogste drie maanden. Voor het
tijdelijk parkeren is een vergunning benodigd op grond van de
Natuurbeschermingswet.
Indien vanaf een geparkeerde offshore-installatie zou
worden geloosd, bijvoorbeeld huishoudelijk afvalwater of
verontreinigd regenwater, geldt de normale Wvo-plicht. In de
praktijk worden er geen vergunningen verleend omdat er niet
wordt geloosd.
3. Instandhoudingsdoelstellingen, effecten en significantie
In het licht van de bestaande tijdelijke parkeerfaciliteit
voor offshore-installaties worden geen negatieve effecten
verwacht op beschermde soorten en habitattypen. Van deze
parkeerfaciliteit wordt alleen een negatief effect op de
landschappelijke kwaliteit van het gebied verwacht.

4. Positieve maatregelen/bepalingen
Het voorliggende geselecteerde beleidspunt gaat vergezeld
van een nuancering. Deze tijdelijke faciliteit wordt binnen
drie jaar beëndigd, te rekenen vanaf de inwerkingtreding
van de pkb Waddenzee. Het kabinet zal zorgdragen voor
een alternatief buiten de Waddenzee voor het parkeren van
booreilanden en andere offshore-installaties.
5. Positieve en negatieve beïnvloeding
Omdat er geen negatieve effecten worden verwacht op
beschermde soorten en habitattypen (zie paragraaf 3), valt
er geen afweging van positieve en negatieve beïnvloeding
te maken. Sluiting van de tijdelijke faciliteit zal elke niet
voorziene negatieve beïnvloeding opheffen.
6. Conclusie ‘passende beoordeling’
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden dat als gevolg van de hierboven besproken activiteit
geen aantasting van de natuurlijke kenmerken van het
betrokken gebied zal optreden.
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Beoordelingsformat pkb Waddenzee
6.5. Kabels en leidingen : Aanleg kabels en buisleidingen
1. Onderwerp van passende beoordeling
“De aanleg van kabels en buisleidingen door de Waddenzee
dient van geval tot geval te worden beoordeeld, als
uitgangspunt geldt hierbij dat in beginsel aangesloten dient te
worden bij bestaande leidingzones”
Beheer
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of de
hieruit voortvloeiende concrete activiteiten niet direct verband
houden met of nodig zijn voor het beheer van:
- Vogelrichtlijngebied Waddenzee
- Habitatrichtlijn ‘Waddenzee’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Texel’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Vlieland’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Terschelling’
2. Huidige praktijk
De aanleg van een kabel of buisleiding in de Waddenzee is een
incidentele gebeurtenis. Sinds het jaar 2000 zijn er twee maal
kabels aangelegd: glasvezelkabels naar Schiermonnikoog
en Vlieland in 2001 en de Tycom IT-datatransportkabel door
de Eems in 2002 (Jaarboek Waddenzee 2000, 2001, 2002;
Waddeninzicht, 2003). Momenteel lopen er procedures voor de
aanleg van elektriciteitskabels van Texel naar Vlieland en van
Noorwegen naar Nederland.
Een kabel of leiding wordt op een bepaalde diepte in
de bodem gelegd. Voor het ingraven zijn verschillende
technieken beschikbaar: baggeren, ploegen, trillen/snijden,
fluïdiseren, gestuurd boren, met behulp van kofferdammen of
conventioneel een open sleuf graven.in de praktijk bestaan de
werkzaamheden uit een combinatie van technieken (Quist et
al., 2004, Anonymus,1982).
Op dynamische locaties zal de kabel dieper moeten worden
ingegraven, wat duurder is en meer verstoring tot gevolg
heeft, of zal eerder onderhoud noodzakelijk zijn omdat
de kabels en leidingen bloot kunnen komen te liggen. Dit
onderhoud bestaat uit het heringraven van de kabel of leiding
en heeft een vergelijkbaar effect als de aanleg van een
kabel. De economisch optimale ingraafdiepte is een afweging
tussen de onderhoudskosten en de kosten van de initiële
ingraafdiepte.

De aanleg van grote buisleidingen dwars door de Waddenzee,
zoals bijvoorbeeld de F3-Eemshavenpijpleiding, kan tot 25
weken duren, inclusief graafwerkzaamheden op de kwelder
gedurende 1 week (Anonymus, 1982).
In het huidige beleid worden de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
- er worden geen nieuwe vergunningen voor de aanleg van
buisleidingen voor de aanlanding van gas en olie door de
Waddenzee verleend, tenzij dit vanwege (inter-)nationale
belangen onvermijdelijk is;
- de aanleg van nieuwe (hoogspannings)kabels en
nutsleidingen wordt tot een minimum beperkt, een en ander
met inachtneming van het afwegingskader.
Er zijn een aantal kenmerkende elementen te onderscheiden
binnen de overwegingen welke ten grondslag liggen aan deze
vergunningverlening:
- bij de aanleg dient zoveel mogelijk aangesloten te worden
op bestaande tracés (bundeling) met zo gering mogelijke
effecten op het ecosysteem;
- alle kabels en buisleidingen dienen voldoende dekking te
hebben;
- er moet een optimale beveiliging zijn tegen het vrijkomen
van schadelijke stoffen;
- de te gebruiken materialen mogen in beginsel niet
bezwaarlijk zijn voor het milieu;
- schade/hinder aan andere gebruiksfuncties (bijvoorbeeld
scheepvaart en visserij) moet worden voorkomen;
- bij de vergunningverlening wordt mede betrokken
het feit dat hoogspanningsleidingen miswijzingen bij
navigatieapparatuur kunnen veroorzaken.
Reguliere voorwaarden binnen ontheffing- c.q.
vergunningverlening
- Toegestaan tracé kabels: overal binnen bestaande leidingzones. Wet beheer Rijkswaterstaatwerken (Wbr) vergunning
met verplichtingen met betrekking tot dekking door bodemmateriaal: op droogvallende platen niet zichtbaar; in geulen
2 meter bedekking.
- Toegestaan tracé omvangrijke buisleidingen (uitwendige
diameter > 200 mm): diepe ontgravingen alleen haaks door
kwelders. Wbr vergunning met verplichtingen met betrekking tot dekking door bodemmateriaal: op droogvallende
platen 1 meter bedekking; in vaargeulen 2 meter beneden
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diepst bekende punt, daarbij eventuele trendmatige bodemverandering in beschouwing nemend. Bij aanleg hoofdtransportleiding vergunningsbesluit m.e.r.-plichtig.
- Toegestaan tracé dunne buisleidingen (uitwendige
diameter < 200 mm of geulen): over wantijen. Wbr
vergunning met verplichtingen met betrekking tot dekking
door bodemmateriaal: bij platen 1 meter bedekking; bij
doorkruisen scheepvaartgeulen 2 meter bedekking.
- Toegestaan tracé buisleidingen voor vervoer
verontreinigende stoffen: door gebieden met weinig
menselijke activiteiten. Wbr vergunning met verplichtingen
met betrekking tot dekking door bodemmateriaal: van geval
tot geval beoordelen. Bij de aanleg hoofdtransportleiding
vergunningsbesluit m.e.r.-plichtig.

Aanleg van kabels en buisleidingen kan van invloed zijn
op beschermde natuurwaarden door bodemverstoring,
resulterend in sterfte van schelpdieren, op overstroomde
zandplaten, in estuaria en op droogvallende zandplaten.
Hierbij kunnen ook morfologische veranderingen en
watervertroebeling optreden. Verder zal in de meeste
habitattypen sprake zijn van vegetatieverlies. Ook bestaat
de kans op aanwezigheidsverstoring van vogels die
foerageren in wadgeulen en op de slik- en wadplaten of die
broeden aan de rand van estuaria en op de kwelders, en op
aanwezigheidsverstoring van rustende of zogende zeehonden.
Geluidsproductie van de aanlegactiviteiten kan een lokaal,
tijdelijk effect hebben op vissen, vooral soorten met een grote
zwemblaas die is verbonden met het binnenoor (Kenyon et al.
1998), zeehonden (Verboom, 1991; Richardson et al., 1995) en
vogels (Spaans et al., 1996).
3. Instandhoudingsdoelstellingen, gevolgen en significantie
In het licht van de aanleg van kabels en buisleidingen zijn in de De verstoring is lijnvormig. De breedte van het tracé waarin
de bodem wordt verstoord varieert tussen de ~100 meter
onderstaande tabellen alle (mogelijk) relevante beschermde
(baggeren) tot 1 meter (fluïdiseren). Op de kwelders en in
soorten en habitattypen opgesomd. In elk van deze tabellen
staat tevens een indicatie weergegeven van de mogelijke
duinen kan daarnaast ook sprake zijn van verdichting van
gevolgen (indien relevant) en de eventuele verwachte
de bodem door het gebruik van vrachtauto’s en ander groot
significantie van elk van de afzonderlijk beschreven gevolgen. materieel. Dit vindt plaats over een breedte van maximaal 20
Habitattypen * : prioritair habitattype of prioritaire soort
1110
1130
1140
Effecten

Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken
Estuaria
Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
- Bodemverstoring in de aanlegfase (sterfte van schelpdieren);
- lokale kortstondige vertroebeling in de aanlegfase, verwaarloosbaar bij kabels (vermindering
		 primaire productie en vermindering doorzicht voor zichtjagers);
- morfologische verstoring na de aanlegfase, vooral bij omvangrijke buisleidingen (mogelijk
		 veranderingen in habitattypen);
- kans op verontreiniging bij lekkende buisleidingen tijdens of door de aanleg
- vegetatieverlies aan de randen van de estuaria
Effecten zijn afhankelijk van de gebruikte techniek waarmee, en de diepte waarop de kabel wordt
ingegraven. Het verstoringoppervlak is relatief klein ten opzichte van het totale oppervlak van deze
habitattypen in de Waddenzee. Door de dynamiek in de Waddenzee zal dit effect in het algemeen
tijdelijk van aard zijn.
Mitigatie
- Gebruik van technieken welke verstoord oppervlak minimaliseren (ploegen of fuïdiseren);
- aansluiten bij bestaande leidingzones waardoor een geconcentreerde aanleg mogelijk is;
- ontzien van sublitorale kokkel-, mossel- en oesterbanken;
- een optimale beveiliging tegen het vrijkomen van schadelijke stoffen
Significantie
Met inachtneming van bovenstaande: geen
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1310
1320
1330
Effecten

Mitigatie

Significantie
2110
2120
2130*
2140
2160
2170
2190
7210
Effecten

Mitigatie
Significantie

Eenjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Zeekraal en andere zoutminnende
planten
Schorren met slijkgrasvegetatie
Atlantische schorren met kweldergrasvegetatie
- Vegetatieverlies langs het tracé
In de meeste gevallen wordt er gekozen voor het aanlanden bij havens, veerdammen en dijken om
te voorkomen dat kabels over de kwelder moeten lopen. Moeten ze wel over de kwelder dan zijn
de effecten beperkt door een relatief klein lijnvormig verstoringoppervlak (breedte maximaal 20
meter) ten opzichte van het aanwezige kwelderareaal. Herstel van vegetatie treedt binnen enkele
jaren op wanneer de afwatering en het hoogteprofiel na de werkzaamheden worden hersteld (expert
judgement K. Dijkema en J. de Vlas). Volgens Voet et al. (2000) zijn de effecten van de aanleg van een
glasvezelkabel na vier weken niet meer zichtbaar vanuit de lucht.
Kortste route over kwelders kiezen
Speciale voertuigen gebruiken
Hoogteprofiel en afwatering herstellen
Met inachtneming van bovenstaande: geen
Embryonale wandelende duinen
Wandelende duinen op de strandwal met Helm (zgn. ‘witte duinen’)
Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (zgn. ‘grijze duinen’)
Vastgelegde ontkalkte duinen met Kraaihei
Duinen met Duinhoorn
Duinen met Kruipwilg
Vochtige duinvalleien
Kalkhoudende moerassen met Galigaan en soorten van het Knopbies-verbond
Geen reële locatie voor kabels en buisleidingen op grond van het principe tot aansluiten bij bestaande
leidingzones. Deze habitattypen, en met name de prioritaire habitattypen, kunnen vermeden
worden bij de aanleg.
- horizontaal gestuurd boren ruim onder het duinprofiel
- kabels niet door of in het grensprofiel van duinen leggen
Met inachtneming van bovenstaande: geen

Habitatsoorten
1103
Fint
Effecten
- Geluidsverstoring (Fint is gevoelig door aanwezigheid van een grote zwemblaas die is
		 verbonden met het middenoor).
Effecten zijn beperkt door het incidentele karakter van de activiteit en het kortstondig verblijf van
de Fint in de Waddenzee. Finten gebruiken de Waddenzee als doortrekroute naar het Eems-Dollard
estuarium, waarna ze in mei-juni in het zoete deel gaan paaien. Sinds 1990 nemen de aantallen finten
in Nederland licht toe (expert judgement Z. Jager).
Mitigatie
- planning werkzaamheden buiten migratie seizoen
Significantie
Geen
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Habitatsoorten
1364
1365
Effecten

Mitigatie
Significantie

Grijze Zeehond
Gewone Zeehond
- Aanwezigheidsverstoring rustende of zogende dieren;
- geluidsverstoring rustende of zogende dieren
Effecten zijn beperkt door het incidentele karakter van de activiteit
- Ontzien van rust- en zooglocaties;
- planning van de werkzaamheden buiten de voortplantings- en zoogperiodes
Met inachtneming van bovenstaande: geen

Vogelsoorten
Effecten

Mitigatie
Significantie

- Aanwezigheidsverstoring van broedende vogels aan de randen van de estuaria en op de kwelders;
- aanwezigheidsverstoring van foeragerende vogels, met name steltlopers, op bij eb droogvallende
slikwadden en zandplaten;
- geluidsverstoring van broedende vogels aan de randen van de estuaria en op de kwelders;
- geluidsverstoring van foeragerende vogels, met name steltlopers, op bij eb droogvallende
slikwadden en zandplaten
- Planning van de werkzaamheden buiten het vogelbroedseizoen
Met inachtneming van bovenstaande: geen

meter in het geval van grote buisleidingen (Anonymus, 1982).
De gevolgen van onderhoud aan een gasleiding in de
Eems zijn beschreven door Erftemeijer (2002), welke
vergelijkbaar zijn met de gevolgen van de aanleg van een
kabel of buisleiding. Geconcludeerd wordt dat, gelet op de
grote natuurlijke dynamiek van het gebied en de relatief
kortdurende plaatselijke ingreep, de ecologische gevolgen
voor het herbegraven van de gasleiding beperkt zullen zijn.
De eventuele gevolgen die kunnen optreden zullen tijdelijk en
plaatselijk zijn en herstel zal spoedig na het voltooien van de
werkzaamheden optreden.
4. Positieve maatregelen/bepalingen
Het voorliggende geselecteerde beleidspunt gaat vergezeld
van een inperking binnen de betreffende pkb-passage welke
mitigerend inwerken op de hierboven genoemde effecten:
“Als uitgangspunt geldt hierbij dat in beginsel aangesloten
dient te worden bij bestaande leidingzones”.
5. Positieve en negatieve beïnvloeding
De gevolgen van de aanleg zijn afhankelijk van de grootte van

de kabel of leiding. De gevolgen van de aanleg van kabels en
buisleidingen op slikwadden en zandplaten, vissen, zeehonden
en vogels zijn van korte duur en op lokale schaal. De gevolgen
van de aanleg van een grote (internationale) buisleiding zijn
van langere duur. Deze gevolgen worden gemitigeerd door
het gebruik van technieken die het verstoorde oppervlak
minimaliseren en door aan de noodzakelijke vergunningen
verbonden voorwaarden en zijn daarom niet significant.
6. Conclusie ‘passende beoordeling’
Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat de gevolgen die op
zouden kunnen treden door de aanleg van kabels en leidingen
grotendeels worden voorkomen door het uitvoeren van
mitigerende maatregelen.
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden dat als gevolg van de hierboven besproken activiteit
geen aantasting van de natuurlijke kenmerken van het
betrokken gebied zal optreden.
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Beoordelingsformat pkb Waddenzee
6.6.1 Havens en bedrijventerreinen: Zeewaartse uitbreiding
havendammen en veerdammen
1. Onderwerp van passende beoordeling
“Zeewaartse aanleg of aanpassing van havendammen en
veerdammen is in beginsel niet toegestaan, tenzij veiligheid of
bereikbaarheid dat vereisen”
Beheer
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of de
hieruit voortvloeiende concrete activiteiten niet direct verband
houden met of nodig zijn voor het beheer van:
- Vogelrichtlijngebied Waddenzee
- Habitatrichtlijn ‘Waddenzee’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Texel’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Vlieland’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Terschelling’
2. Huidige praktijk
De bedoelde activiteiten hebben sinds de aanmelding
van de gebieden als SBZ niet plaatsgevonden en er zijn
geen vergunningsaanvragen voor gedaan. Ze zijn altijd
vergunningplichtig.
3. Instandhoudingsdoelstellingen, effecten en significantie
In het licht van Zeewaartse aanleg of aanpassing van
havendammen en veerdammen zijn in de onderstaande
tabellen alle (mogelijk) relevante beschermde soorten
en habitattypen opgesomd. In elk van deze tabellen staat
tevens een indicatie weergegeven van de mogelijke effecten
(indien relevant) en de eventuele verwachte significantie
van elk van de afzonderlijk beschreven effecten. Aangezien
het hier gaat om een activiteit die alleen is toegestaan
indien veiligheid of bereikbaarheid dit vereisen, gaat het
om aanleg of aanpassingen over een lengte van hooguit ca.
100 m. Grotere aanpassingen vallen onder geulonderhoud
of scheepvaartgeleiding en zijn met de desbetreffende
afzonderlijke beoordelingen besproken. De eventuele
morfologische effecten zullen tot een zeer lokale herverdeling
van sediment beperkt blijven.
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Habitattypen
1110
1130
1140
1310

Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken
Estuaria
Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
Eenjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebiedenmet Zeekraal en andere
zoutminnendeplanten

1320

Schorren met slijkgrasvegetatie

Effecten

De activiteiten kunnen een blijvende wijziging van het stromings- en sedimentatiepatroon
ten gevolge hebben
Via vergunningverlening met betrekking tot exacte vorm en ligging
Het effect is altijd lokaal en naast de mogelijkheid van enig habitatverlies kan er ook winst zijn
voor de natuur (zie paragraaf 4).
De plaatsen waar effecten op kunnen treden zijn nauwkeurig vooraf te bepalen en daarbij kunnen
nadelige effecten op unieke lokaties via de vergunningverlening worden vermeden.
Binnen de dynamiek van de Waddenzee heeft een afzonderlijke aanleg of aanpassing van haven en
veerdammen daardoor geen significant effect op de instandhoudingsdoelstellingen.

Mitigatie
Significantie

Habitatsoorten
1364/65
Effecten
Mitigatie
Significantie

Grijze en Gewone zeehond
Tijdens de aanleg van de uitbreiding kan tijdelijk verstoring optreden vanwege de werkzaamheden.
Door de voorwaarden bij de vergunningverlening: werkzaamheden alleen buiten de voor
de zeehond kwetsbare perioden.
Aangezien de afzonderlijke activiteit zeer lokaal is en door mitigatie effecten vergaand beperkt
kunnen worden; zijn deze niet significant.

Vogels
VR
Effecten
Mitigatie
Significantie

Foeragerende en rustende vogels
Tijdens de aanleg van de uitbreiding kan tijdelijk verstoring optreden.
Door de voorwaarden bij de vergunningverlening: werkzaamheden alleen buiten de voor de vogels
kwetsbare perioden.
Aangezien de afzonderlijke activiteit zeer lokaal is en door mitigatie effecten vergaand
beperkt kunnen worden; zijn deze niet significant.
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4. Positieve maatregelen
Het voorliggende geselecteerde beleidspunt gaat vergezeld
van een inperking binnen de betreffende pkb-passage die
ook de hierboven genoemde effecten beperkt. De inperking
behelst dat toestemming voor de activiteit een uitzondering
is op de regel en alleen zal worden gegeven als de veiligheid
of bereikbaarheid dit vereisen. De vereisten van veiligheid en
bereikbaarheid zijn in principe niet alleen van de bestaande
situatie afhankelijk, maar ook van eventuele uitbreiding van
havens en bedrijventerreinen en benutting van bestaande
ontwikkelingsmogelijkheden (toegestaan in de pkb).
Beperkte uitbreiding van haven- en veerdammen kan voorzien
in een substraat, luwte en sedimentatiemilieu die als zodanig
een beperkte positieve bijdrage kunnen leveren aan de
instandhouding van de habitattypen 1110, 1130, 1140 en 1310,
1320 en 1330, en aan de instandhouding van gunstige condities
voor foeragerende en rustende vogels.

Beoordelingsformat pkb Waddenzee
6.6.2 Havens en bedrijventerreinen: Landinwaartse
uitbreiding

5. Positieve en negatieve beïnvloeding
Negatieve effecten van de activiteit zijn via
vergunningverlening en handhaving goed beheersbaar en
dan niet significant, terwijl ook beperkte positieve effecten te
verwachten zijn. De balans van positieve en negatieve effecten
zal van geval tot geval, en mede afhankelijk van eventuele
cumulatie, verschillen.
De grotere havens hebben hun toegang in verschillende
kombergingsgebieden, waardoor de sedimentologische
effecten niet kunnen cumuleren. Ze liggen ook anderszins
te ver uiteen om cumulatief effect te hebben op belangrijke
deelgebieden voor vogels.

2. Huidige praktijk
Behoudens bij de haven van Harlingen hebben de bedoelde
activiteiten sinds de aanmelding van de gebieden als SBZ niet
plaatsgevonden en er zijn geen vergunningsaanvragen voor
ingediend. Ze zijn alleen mogelijk indien bestemmingsplannen
daarin voorzien. In de huidige praktijk komen binnen de
hierboven genoemde gebieden alleen Delfzijl, Eemshaven,
Lauwersoog, Harlingen, Den Oever, Kornwerderzand, Den
Helder en de havens op de eilanden Texel en Terschelling in
aanmerking. Uitbreiding van havens en bedrijventerreinen op
de eilanden heeft primair mogelijke gevolgen voor de VHRrichtlijngebieden op die eilanden. Eventuele concrete plannen
voor uitbreiding aldaar zullen in dat kader beoordeeld dienen
te worden.

6. Conclusie ‘passende beoordeling’
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden dat als gevolg van de hierboven besproken activiteit
geen aantasting van de natuurlijke kenmerken van het
betrokken gebied zal optreden.

1. Onderwerp van passende beoordeling
“Uitbreiding van havens en bedrijventerreinen is alleen
landinwaarts toegestaan.”
Beheer
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of de
hieruit voortvloeiende concrete activiteiten niet direct verband
houden met of nodig zijn voor het beheer van:
- Vogelrichtlijngebied Waddenzee
- Habitatrichtlijn ‘Waddenzee’en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Texel’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Vlieland’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Terschelling’

3. Instandhoudingsdoelstellingen, effecten en significantie
In het licht van landinwaartse uitbreiding van havens en
bedrijventerreinen zijn in de onderstaande tabellen alle
(mogelijk) relevante beschermde soorten en habitattypen
opgesomd. In elk van deze tabellen staat tevens een indicatie
weergegeven van de mogelijke effecten (indien relevant) en de
eventuele verwachte significantie van elk van de afzonderlijk
beschreven effecten. Effecten zouden kunnen optreden zoals:
(1) uitbreidingen van havens significante invloed hebben op het
waterregime in aangrenzend duingebied of verstoring door
geluid in duin- en wadgebied veroorzaken. Dit is op Texel en
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Habitattypen * : prioritair habitattype of prioritaire soort
1110
1130
1140
1310
1320
Effecten

Mitigatie
Significantie
2110
2120
2130*
2140
2160
2170
2190
7210
Effecten

Mitigatie
Significantie

Habitatsoorten
1364
1365
Effecten

Mitigatie
Significantie
3

Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken
Estuaria
Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
Eenjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Zeekraal en andere
zoutminnende planten
Schorren met slijkgrasvegetatie
Directe effecten n.v.t., want alleen landinwaarts.
Indirecte effecten mogelijk indien maatregelen voor verkeersbevordering of -geleiding veranderingen
van sedimentatie- en erosiepatronen veroorzaken. Dit kan zich zowel in afbraak als in aangroei uiten en
is besproken bij de beoordeling van de beleidsuitspraken over onderhoud en verdieping van vaargeulen
en zeewaartse aanleg of aanpassing van havendammen en veerdammen3.
Aanpassing van haven- en geleidedammen.
geen significante gevolgen.
Embryonale wandelende duinen
Wandelende duinen op de strandwal met Helm (zgn. ‘witte duinen’)
Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (zgn. ‘grijze duinen’)
Vastgelegde ontkalkte duinen met Kraaihei
Duinen met Duinhoorn
Duinen met Kruipwilg
Vochtige duinvalleien
Kalkhoudende moerassen met Galigaan en soorten van het Knopbies-verbond
Vernietiging ter plaatse van een bepaalde oppervlakte van dergelijke habitattypes door ander
ruimtegebruik en eventuele wijziging van het grondwaterregime. Alleen op enkele eilanden aan de
orde indien in of op zeer korte afstand van de speciale beschermingszones zou worden uitgebreid.
Bij de in dit geval altijd vereiste vergunningverlening de betreffende gebieden vrijwaren van
binnendijkse uitbreiding
Afhankelijk van de omvang en locatie van een eventuele landinwaartse uitbreiding op de
eilanden kan er sprake zijn van significante effecten

Grijze Zeehond
Gewone zeehond
Directe effecten n.v.t., want alleen landinwaarts.
Indirecte effecten mogelijk indien maatregelen voor verkeersbevordering of -regulatie tot afbraak of
aangroei van banken leiden. Deze effecten zijn beoordeeld als gevolg van de beleidsuitspraken over
verdieping en onderhoud van vaargeulen en over zeewaartse aanleg of aanpassing van havendammen
en veerdammen4.
Aanpassing van haven- en geleidedammen; maatregelen zijn steeds vergunningplichtig.
Geen significante gevolgen

Zie beoordelingsformats 6.2.1, 6.2.2 en 6.6.1

4

Zie noot 1.
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Vogelsoorten
Effecten

Mitigatie
Significantie

Mogelijk verstoring of ongeschikt raken van binnendijks foerageer-, rui-, rust- of broedgebied.
Alleen op enkele eilanden aan de orde indien in de speciale beschermingszones zou worden
uitgebreid.
Gezien m.e.r.-plicht lijkt dit niet reeel.
Bij de in dit geval altijd vereiste vergunningverlening de kwetsbare gebieden vrijwaren van
binnendijkse uitbreiding
Geen significante effecten

Terschelling in principe mogelijk, maar tegelijkertijd worden dergelijke havenuitbreidingen thans niet overwogen en
zouden ze alleen na afzonderlijke beoordeling mogelijk zijn;
(2) uitbreidingen van havens of bedrijventerreinen leidt tot
significant toenemende water-, bodem- of luchtvervuiling.
Dit is steeds onderworpen aan toetsing in het kader van een
m.e.r. over het specifieke project;
(3) de uitbreidingen significante invloed hebben op de
verkeersintensiteit en eventueel daarmee verbandhoudende
vaargeulen en verkeersgeleidingssystemen. Deze effecten
worden in een m.e.r. in aanmerking genomen.
De mogelijkheid dat havens of bedrijventerreinen op de
eilanden direct in een speciale beschermingszone worden
aangelegd is niet reeel.
4. Positieve maatregelen
Het voorliggende geselecteerde beleidspunt gaat niet vergezeld van een nuancering, clausulering dan wel inperking binnen de betreffende pkb-passage die mitigerend inwerkt op de
hierboven genoemde effecten. Het beleidspunt houdt echter
wel een nadrukkelijke inperking in van de mogelijkheden voor
uitbreiding van havens en bedrijventerreinen, namelijk alleen
landinwaarts.

5. Positieve en negatieve beïnvloeding
De pkb houdt ten aanzien van de bestaande praktijk
van de uitbreiding van havens en bedrijventerreinen
de beperking in dat dit uitsluitend landinwaarts mag
plaatsvinden. De activiteit is steeds gebonden aan daarvoor
in bestemmingsplannen aangegeven plaatsen en ruimte.
De aantasting van een substantiële oppervlakte (potentieel)
duin- en moerashabitatgebied of belangrijke verblijfplaatsen
van beschermde planten en dieren kan hierdoor worden
voorkomen. Dit geldt ook voor eventuele significante effecten
van verstoring van foerageer-, rui- of rustgebieden van
vogels. Eventuele indirecte effecten van de activiteit zouden
kunnen ontstaan door intensivering van het (water)verkeer en
verruiming van vaargeulen ten behoeve hiervan. Deze effecten
zijn besproken in de desbetreffende beoordelingen.
6. Conclusie ‘passende beoordeling’
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden dat als gevolg van de hierboven besproken activiteit
geen aantasting van de natuurlijke kenmerken van het
betrokken gebied zal optreden.
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Beoordelingsformat pkb Waddenzee
6.7.1: Bebouwing: Tijdelijke bebouwing ten behoeve van
wetenschappelijk onderzoek en monitoring
1. Onderwerp van passende beoordeling
“Er mag in de Waddenzee geen bebouwing worden opgericht
of geplaatst, met uitzondering van tijdelijke bebouwing ten
behoeve van wetenschappelijk onderzoek en monitoring
en bouwwerken noodzakelijk voor de veiligheid van het
scheepvaartverkeer in de Waddenzee en voor een adequate
afwatering van het vasteland.”
Beheer
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of
de hieruit voortvloeiende concrete activiteiten mogelijk van
invloed zijn op, maar niet direct verband hoeft te houden met
of nodig zijn voor het beheer van:
- Vogelrichtlijngebied ‘Waddenzee’
- Habitatrichtlijngebied ‘Waddenzee’
- Habitatrichtlijngebied ‘Duinen Texel’
- Habitatrichtlijngebied ‘Duinen Vlieland’
- Habitatrichtlijngebied ‘Duinen Terschelling’
Wèl kan worden opgemerkt dat de uiteindelijke,
achterliggende doelstelling van het genoemde
wetenschappelijk onderzoek en monitoring zal bijdragen aan
het beheer van de genoemde gebieden. Van een directe en
concrete relatie hoeft evenwel geen sprake te zijn.
2. Huidige praktijk
Het is van belang om op te merken dat in de onderhavige
passende beoordeling zowel acht wordt geslagen op de
realisatiefase als de periode waarin de tijdelijke bebouwing
daadwerkelijk in gebruik is.
In de huidige praktijk zijn binnen het Waddenzeegebied diverse
tijdelijke onderkomens en meetopstellingen gerealiseerd.
Deze bouwwerken hebben een omvang van hooguit enkele
meters. Voor een meerderheid van deze tijdelijke objecten
zijn ontheffingen dan wel vergunningen op basis van de
Natuurbeschermingswet verleend. Binnen die afweging heeft
tevens per individueel geval een toetsing aan de Vogel- en
Habitatrichtlijn plaatsgevonden.
Er zijn een aantal kenmerkende elementen te onderscheiden
binnen de overwegingen welke ten grondslag liggen aan deze
ontheffing- c.q. vergunningverlening.

Tijdelijke bebouwing kan, meer in het algemeen, verstoring
van de aanwezige vogels tot gevolg hebben (verstoring door
geluid, kunstlicht, grondverzet, loop- en vaarbewegingen).
Door de realisatiewerkzaamheden (monteren, aanvoer van
materiaal) zal de rust alsmede de functie van het gebied als
hoogwatervlucht- en broedplaats verstoord kunnen worden.
Deze hinder zal echter, gezien de tijdelijke aard van de
bebouwing, van beperkte duur zijn. Naar verwachting zal de
aanwezige fauna bovendien snel wennen aan een dergelijk
obstakel en zijn gewone gedrag voortzetten.
Objecten dienen met betrekking tot de eventueel nabij een
bouwlocatie aanwezige hoogwatervluchtplaatsen waar
mogelijk niet bij hoogwater gerealiseerd te worden, dit ter
beperking van mogelijke verstoring. Het is wenselijk het
bouwwerk zo snel mogelijk te voltooiien, waardoor de vogels
weer snel verzekerd zijn van de gewenste rust in dit gebied.
Realisatie van de tijdelijke bebouwing zal bij voorkeur buiten
het broedseizoen moeten plaatsvinden. Eventueel afwijking
hiervan dient in nauw overleg met de natuurterreinbeheerder
te geschieden. ‘s Nachts zal er bij voorkeur (vrijwel) geen
verlichting dienen te branden bij het object.
Deze voorwaarden gelden des te meer daar waar het gebied
een bijzondere functie vervult voor kenmerkende biotopen
zeegras of mosselbanken of als zeehondenrust- of –
zoogplaats dan wel als hoogwatervluchtplaats een belangrijke
rol binnen het gebied heeft.
Reguliere voorwaarden binnen ontheffing- en
vergunningverlening
- Bouwmaterialen en verlichting tijdens de bouw mogen geen
uitstralende effecten naar de omgeving hebben.
- Aanvoer van bouwmaterialen dient, waar relevant, over
het strand te geschieden, waarbij de beheerder van het
betreffende natuurterrein de route bepaalt.
- De verlichting zal ’s nachts tot het minimum worden
beperkt.
- Bij eventuele nachtelijke werkzaamheden op het wad
dient de verlichting goed voor de omgeving te worden
afgeschermd. Wanneer nachtelijke werkzaamheden kunnen
worden voorkomen, dan verdient dit de voorkeur.
3. Instandhoudingsdoelstellingen, effecten en significantie
In het licht van een passende beoordeling van het toestaan
van tijdelijk bebouwing ten behoeve van wetenschappelijk
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Habitattypen
1110
Effecten

Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken
- ‘Bezoekverstoring’: de onderzoekers zullen loop- en vaarbewegingen uitvoeren;
- bodemverstoring in de realisatieperiode van een object (minieme, niet-significante sterfte
		 onder schelpdieren)
Mitigatie
- Tijdelijk karakter van de objecten;
- Voorkomen van spoorvorming (het ontzien van slibrijke gebieden en mosselbanken)
- Waar mogelijk, reeds ‘gebruikte’ locaties gebruiken;
- Voorwaarden, te verbinden aan een ontheffing c.q. vergunning o.b.v. de Nb-wet (zie ook paragraaf 2);
- Specifiek: binnen de voorwaarden een concrete route-indicatie opnemen, bij voorkeur zich over
		 de ‘gebaande paden’ voortbewegen;
Significantie
Met inachtneming van bovenstaande: geen
1130
Effecten

Estuaria
- ‘Bezoekverstoring’: de onderzoekers zullen loop- en vaarbewegingen uitvoeren;
- eventueel vegetatieverlies aan de randen van de estuaria;
- estuaria zijn hebben veelal een grote vogeldichtheid aan de randen: met name in de
		 realisatieperiode potentiële verstoring
Mitigatie
- Tijdelijk karakter van de objecten;
- Voorkomen van spoorvorming (het ontzien van slibrijke gebieden en mosselbanken)
- Waar mogelijk, reeds ‘gebruikte’ locaties gebruiken;
- Voorwaarden, te verbinden aan een ontheffing c.q. vergunning o.b.v. de Nb-wet (zie ook paragraaf 2);
		 specifiek met betrekking tot verstoring van vogels en vegetatieverlies aan de randen;
Significantie
Met inachtneming van bovenstaande: geen
1140
Effecten
Mitigatie

Significantie
1310

Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
- ‘Bezoekverstoring’: de onderzoekers zullen loop- en vaarbewegingen uitvoeren;
- Tijdelijk karakter van de objecten;
- Voorkomen van spoorvorming (het ontzien van slibrijke gebieden en mosselbanken)
- Waar mogelijk, reeds ‘gebruikte’ locaties gebruiken;
- Voorwaarden, te verbinden aan een ontheffing c.q. vergunning o.b.v. de Nb-wet (zie ook paragraaf 2);
Met inachtneming van bovenstaande: geen

Eenjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Zeekraal en andere
zoutminnende planten
1330
Atlantische schorren met kweldergrasvegetatie
Effecten
- ‘Bezoekverstoring’: de onderzoekers zullen loop- en vaarbewegingen uitvoeren en
		 daarmee mogelijk de aanwezige vegetatie vertrappen.
Mitigatie
- Tijdelijk karakter van de objecten;
- Voorkomen van spoorvorming (het ontzien van slibrijke gebieden en mosselbanken)
- Risico van vertrapping van de vegetatie is relatief gering aangezien het slechts een klein
		 onderzoeksoppervlak zal betreffen;
- Waar mogelijk, reeds ‘gebruikte’ locaties gebruiken;

95

- Voorwaarden, te verbinden aan een ontheffing c.q. vergunning o.b.v. de Nb-wet (zie ook paragraaf 2);
		 specifiek het voorkomen van het zwerven van de onderzoekers;
Significantie
Met inachtneming van bovenstaande: geen
2110
Effecten

Embryonale wandelende duinen
De enige mogelijke bebouwing zou in relatie tot dit habitattype nog verwacht kunnen worden op de
zuidpunt van Texel ten behoeve van onderzoek naar de daar aanwezige dwergstern bij primaire duintjes.
In dat geval gelden de volgende mogelijke effecten:
- ‘Bezoekverstoring’: de onderzoekers zullen loop- en vaarbewegingen uitvoeren en daarmee
		 mogelijk de aanwezige vegetatie vertrappen;
Mitigatie
- Tijdelijk karakter van de objecten;
- Risico van vertrapping van de vegetatie is relatief gering aangezien het slechts een klein
		 onderzoeksoppervlak zal betreffen;
- Waar mogelijk, reeds ‘gebruikte’ locaties gebruiken;
- Voorwaarden, te verbinden aan een ontheffing c.q. vergunning o.b.v. de Nb-wet
		 (zie ook paragraaf 2); specifiek het voorkomen van het zwerven van de onderzoekers;
Significantie
Met inachtneming van bovenstaande: geen
2120
2130*
2140
2160
2170
2190
Effecten

Wandelende duinen op de strandwal met Helm (zgn. ‘witte duinen’)
Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (zgn. ‘grijze duinen’)
Vastgelegde ontkalkte duinen met Kraaihei
Duinen met Duindoorn
Duinen met Kruipwilg
Vochtige duinvalleien
In het uitzonderlijke geval van bebouwing op of nabij dit habitattype gelden de
volgende mogelijke effecten:
- ‘Bezoekverstoring’: de onderzoekers zullen loop- en vaarbewegingen uitvoeren en
		 daarmee mogelijk de aanwezige vegetatie vertrappen;
Mitigatie
- Tijdelijk karakter van de objecten;
- Risico van vertrapping van de vegetatie is relatief gering aangezien het slechts een klein
		 onderzoeksoppervlak zal betreffen;
- Waar mogelijk, reeds ‘gebruikte’ locaties gebruiken;
- Voorwaarden, te verbinden aan een ontheffing c.q. vergunning o.b.v. de Nb-wet (zie ook paragraaf 2);
		 specifiek het voorkomen van het zwerven van de onderzoekers;
Significantie
Met inachtneming van bovenstaande: geen
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Habitatsoorten
1364
1365
Effecten

Grijze zeehond
Gewone zeehond
- ‘Bezoekverstoring’: de onderzoekers zullen loop- en vaarbewegingen uitvoeren
- Mogelijk verstoring bij zwemmen/vissen van zeehonden door onderwatergeluid van
		 onderzoeksvaartuigen.
Mitigatie
- Tijdelijk karakter van de objecten;
- Voorwaarden, te verbinden aan een ontheffing c.q. vergunning o.b.v. de Nb-wet (zie ook paragraaf 2):
		 hierbij kan m.n. gedacht worden aan het in acht nemen van een bepaalde afstand tot rust- en
		 zooglocaties;
- Voldoende afstand bewaren
Significantie
Met inachtneming van het bovenstaande: geen (Smit, 2001).
1103
Effecten
Mitigatie
Significantie
Vogelsoorten		
			
Effecten
Mitigatie

Fint
Verstoring door onderwatergeluid van onderzoeksvaartuigen; gezien verspreiding Fint en plaats en
frequentie van onderzoek een laag-frequente verstoring
geen
geen.

Over de effecten op de in het pkb-gebied onder de VR beschermde vogelsoorten kan het volgende
worden opgemerkt.
- ‘Bezoekverstoring’: de onderzoekers zullen loop- en vaarbewegingen uitvoeren
- Tijdelijk karakter van de objecten;
- Broedvogels (sterns, scholeksters, visdieven, dwergsterns) zijn onder andere te vinden op Griend, de
		 Richel, het Rif, de Hors, de Razende Bol, de Noorderhaaks, de oostpunten van de eilanden, op
		 Rottumeroog en Rottumerplaat en op de kwelders: verstoring kan voorkomen worden door
		 specifieke voorwaarden aan ontheffing c.q. vergunningverlening te verbinden;
- Voorwaarden, te verbinden aan een ontheffing c.q. vergunning o.b.v. de Nb-wet
		 (zie ook paragraaf 2);
Significantie
Met inachtneming van het bovenstaande: geen (Smit, 2001).
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onderzoek en monitoring zijn de onderstaande (mogelijk)
relevante beschermde soorten en habitattypen aan de orde.
In elk van de individuele tabellen worden respectievelijk de
mogelijke effecten, de eventuele mitigatie hiervan en tot slot
de verwachte significantie van de effecten besproken.
4. Positieve maatregelen en bepalingen
De hier beoordeelde beleidsuitspraak gaat niet vergezeld van
een nuancering, clausulering dan wel inperking binnen de
betreffende pkb-passage welke mitigerend inwerken op de
hierboven genoemde effecten.
5. Positieve en negatieve beïnvloeding
Gezien de afwezigheid van de in paragraaf 4 genoemde
positieve beïnvloeding van het beleidspunt op de relevante
instandhoudingsdoelstellingen van de afzonderlijke gebieden,
vindt geen verdere bespreking plaats van de weging van de
afzonderlijke positieve en negatieve effecten.
6. Conclusie ‘passende beoordeling’
Uit hetgeen binnen de voorgaande paragrafen is overwogen
(“oprichting en gebruik van tijdelijke bebouwing ten behoeve
van wetenschappelijk onderzoek en monitoring heeft
op enkele zeer verspreid gelegen plaatsen zeer lokale
en doorgaans tijdelijke effecten die in het licht van de
instandhoudingsdoelstellingen als niet significant worden
beoordeeld”) kan geconcludeerd worden dat op grond van de
in deze paragraaf verwoorde overwegingen en hieraan ten
grondslag liggende gegevens vastgesteld kan worden dat als
gevolg van de hierboven besproken activiteit geen aantasting
van de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied zal
optreden.
Literatuur
Smit, C. (red.)(2001). Effecten van militair gebruik en
recreatie op flora en fauna; een literatuuronderzoek. Rapport
EC-LNV 2001/037, ExpertiseCentrum LNV, Wageningen.

Beoordelingsformat pkb Waddenzee
6.7.2 Bebouwing: Bebouwing ten behoeve van de scheepvaart
1. Onderwerp van passende beoordeling
Beleidsuitspraak: “Er mag in de Waddenzee geen bebouwing
worden opgericht of geplaatst, met uitzondering van (....),
en van bouwwerken noodzakelijk voor de veiligheid van het
scheepvaartverkeer in de Waddenzee, en (....)”
Beheer
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of de
hieruit voortvloeiende concrete activiteiten niet direct verband
houden met of nodig zijn voor het beheer van:
- Vogelrichtlijngebied Waddenzee
- Habitatrichtlijngebied ‘Waddenzee’
- Habitatrichtlijngebied ‘Duinen Texel’
- Habitatrichtlijngebied ‘Duinen Vlieland’
- Habitatrichtlijngebied ‘Duinen Terschelling’
2. Huidige praktijk
In de huidige praktijk zijn binnen de hierboven genoemde
gebieden ten behoeve van het scheepvaartverkeer enkele
stroomgeleidingsdammen en een aantal vaste bakens
(‘baken’ op eilanden) in gebruik. Stroomgeleidingsdammen
zoals de Pollendam en de dammen op de Geisesteert zijn tot
3 kilometer lang; baken zijn piramidale balkenconstructies tot
circa 10 meter hoogte. Op enkele onbewoonde eilanden staan
binnen het pkb-gebied behalve baken ook reddingshuisjes
(vloeroppervlak tot 40 m2; op palen) ten behoeve van
drenkelingen en anderszins in nood verkerende mensen. Voor
al deze bouwwerken is geen Nb-vergunning verleend. Er vindt
wel onderhoud en vervanging van deze bouwwerken plaats,
maar naar verwachting geen uitbreiding van aantal.
Aangenomen is dat havenschermdammen, strekdammen bij
de havenmond, veerdammen en gebouwen ten behoeve van
de havenmeesters, het loods- en reddingswezen, alle vallen
onder de pkb-uitspraken over zeehavens. En drijvende bakens
(betonning/boeien) zijn niet als bouwwerk opgevat, ondanks
hun verankering (zie hiervoor: ‘onderhoud betonning’ bij
scheepvaart).
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Habitattypen
1110
Effecten

Mitigatie
Significantie
1130
1140
Effecten

Mitigatie
Significantie
1310
1320
Effecten
Mitigatie
Significantie

1330
Effecten

Mitigatie
Significantie

2110
2120
Effecten
Mitigatie
Significantie

Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken
De aanwezigheid van de Pollendam bij Harlingen beïnvloedt in een klein gebied het
sedimenttransporten daarmee de vorm en ligging van de vaargeul; deze dam bespaart echter ook
onderhoudsbaggerwerk. Onderhoud van de dam heeft geen effect.
Niet mogelijk
Geen significant gevolg voor dit habitattype.
Estuaria
Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
De aanwezigheid van de dammen op Geisesteert en -rücke beïnvloedt in een klein gebied het
sedimenttransport en daarmee vorm en ligging van de vaargeulen. Mogelijk andere menging van zoet
Ems-water in Eems-Dollard. Onderhoud van deze dammen heeft geen effect.
Niet mogelijk
Geen significant gevolg voor dit habitattype.
Eenjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Zeekraal en andere
zoutminnende planten
Schorren met slijkgrasvegetatie
Verstoring en vernietiging van een zeer klein deel van het verspreidingsareaal van dit habitattype door
aanleg, gebruik en onderhoud van reddingshuisjes op Engelmansplaat en Rottumerplaat.
Gebruikelijke standaardvoorwaarden zijn: beperking van niet-calamiteus bezoek, hanteren van
gedragsregels, en stationering vogelwacht die toezicht houdt.
Met inachtneming van mitigatie-maatregelen zullen geen significante gevolgen voor het
habitattype optreden.
Atlantische schorren met kweldergrasvegetatie
Verstoring en vernietiging van een zeer klein deel van het verspreidingsareaal van dit habitattype door
aanleg, gebruik en onderhoud van reddingshuisjes op Griend en Ruttumerplaat; idem door aanleg en
onderhoud van de baken op deze eilanden.
Gebruikelijke standaardvoorwaarden zijn: beperking van niet-calamiteus bezoek, hanteren van
gedragsregels, en stationering vogelwacht die toezicht houdt.
Met inachtneming van mitigatie-maatregelen zullen geen significante gevolgen voor het
habitattype optreden.
Embryonale wandelende duinen
Wandelende duinen op de strandwal met Helm (zgn. ‘witte duinen’)
Verstoring van een zeer klein deel van het verspreidingsareaal van dit habitattype door aanleg en
gebruik van reddingshuisjes op Engelmansplaat en Rottumerplaat.
Gebruikelijke standaardvoorwaarden zijn: beperking van niet-calamiteus bezoek, hanteren van
gedragsregels, en stationering vogelwacht die toezicht houdt.
Met inachtneming van mitigatie-maatregelen zullen geen significante gevolgen voor het
habitattype optreden.
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Habitatsoorten
1364
1365
Effecten

Mitigatie
Significantie

Effecten
Mitigatie
Significantie

Grijze zeehond
Gewone zeehond
Mogelijke incidentele verstoring rustende dieren door bezoek aan reddingshuisje op
Engelsmanplaat en door onderhoud van de baak op dit eiland. Mogelijk lichte verstoring tijdens
vissen door onderwatergeluid van schepen die deze bouwwerken bezoeken voor onderhoud
of bevoorrading.
Gebruikelijke standaardvoorwaarden zijn: beperking van niet-calamiteus bezoek, hanteren van
gedragsregels, waaronder afstand houden, en stationering vogelwacht die toezicht houdt.
Met inachtneming van mitigatie-maatregelen zullen geen significante gevolgen voor deze
soorten optreden (Smit, 2001).
Fint
Mogelijke incidentele verstoring door onderwatergeluid van schepen die deze bouwwerken
bezoeken voor onderhoud en bevoorrading. Vluchten is echter mogelijk.
Vaartijd zo kort mogelijk houden (NB: dit wordt thans nog niet in vergunningen bepaald)
Ook zonder mitigatie-maatregelen zullen geen significante gevolgen voor deze soort optreden.

Vogelsoorten
Effecten

Mitigatie

Significantie

Incidentele verstoring van op genoemde eilanden rustende en in de omgeving ervan
foeragerende vogels door onderhoudsvaartuigen en personeel, en door bezoekers van
reddingshuisjes (vogelwachtwerk).
Gebruikelijke standaardvoorwaarden zijn: beperking van niet-calamiteus bezoek, hanteren
van gedragsregels, en stationering van vogelwacht die toezicht houdt. Varen en onderhoud
zijn thans niet met vergunningvoorwaarden gereguleerd.
Met inachtneming van mitigatie-maatregelen zullen geen significante gevolgen voor deze
soorten optreden (Smit, 2001).
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3. Instandhoudingsdoelstellingen, effecten en significantie
In relatie tot bebouwing ten behoeve van de scheepvaart
zijn in de onderstaande tabellen alle (mogelijk) relevante
beschermde habitattypen en soorten opgesomd. In elk van
deze tabellen staat tevens een indicatie weergegeven van de
mogelijke effecten (indien relevant) en de eventuele verwachte
significantie van elk van de afzonderlijk beschreven effecten.
4. Positieve maatregelen en bepalingen
De hier beoordeelde beleidsuitspraak gaat niet vergezeld
van een nuancering, clausulering dan wel inperking binnen
de betreffende pkb-passage welke mitigerend inwerkt op de
hierboven genoemde effecten.
5. Positieve en negatieve beïnvloeding
Gezien inhoud paragraaf 4, vindt geen verdere bespreking
plaats van de weging van de afzonderlijke positieve en
negatieve effecten.
6. Conclusie ‘passende beoordeling’
Uit hetgeen binnen deze paragraaf is overwogen (bouw en
onderhoud en gebruik van bouwwerken ten behoeve van de
scheepvaart – zoals stroomgeleidingsdammen, baken en
reddingshuisjes – hebben mits mitigerende maatregelen
worden genomen, slechts lokale en meestal tijdelijke
effecten die als niet significant worden beoordeeld) mag
worden geconcludeerd, dat op grond van de in deze paragraaf
verwoorde overwegingen en hieraan ten grondslag liggende
gegevens kan worden vastgesteld dat als gevolg van de
hierboven besproken activiteit geen aantasting van de
natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied zal optreden.
Literatuur
Smit, C. (red.)(2001). Effecten van militair gebruik en
recreatie op flora en fauna; een literatuuronderzoek.Rapport
EC-LNV 2001/037, ExpertiseCentrum LNV, Wageningen.

Beoordelingsformat pkb Waddenzee
6.7.3 Bebouwing: Bebouwing ten behoeve van afwatering van
het vasteland
1. Onderwerp van passende beoordeling
Beleidsuitspraak: “Er mag in de Waddenzee geen bebouwing
worden opgericht of geplaatst, met uitzondering van (....) en
bouwwerken noodzakelijk voor (....) een adequate afwatering
van het vasteland.”
Beheer
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of
de hieruit voortvloeiende concrete activiteiten, mogelijk van
invloed zijn op, maar niet direct verband houden met of nodig
zijn voor het beheer van:
- Vogelrichtlijngebied ‘Waddenzee’
- Habitatrichtlijngebied ‘Waddenzee’
- Habitatrichtlijngebied ‘Duinen Texel’
- Habitatrichtlijngebied ‘Duinen Vlieland’
- Habitatrichtlijngebied ‘Duinen Terschelling’
2. Huidige praktijk
In de huidige praktijk zijn binnen de hierboven genoemde
gebieden enkele tientallen uitwateringssluizen en gemalen in
gebruik. Deze bevinden zich alle in de hoofdwaterkeringen van
vasteland en eilanden, waarbij een deel van het bouwwerk net
binnen het pkb-gebied ligt. Dit deel betreft afwateringsgeulen
met oeverbescherming of geleidingsdammen, en afvoerbuizen
van gemalen. De omvang hiervan bedraagt enkele tot
tientallen meters.
Hiervoor zijn tot dusver geen Nb-vergunningen verleend.
Ook heeft geen toetsing aan de Vogel- en Habitatrichtlijn
plaatsgevonden.
Plannen voor nieuwe bebouwing voor afwatering zijn er
nauwelijks. NB: zout-zoet-gradiënten vallen niet onder deze
beleidsuitspraak. Belangrijkste plan is de aanleg van extra
spuicapaciteit in de Afsluitdijk (zgn. [ES]2), dat hier is opgevat
als ‘afwatering van het vasteland’. Hierbij zullen enkele grote
spuisluizen worden aangelegd in het dijklichaam (bouwwerken
samen circa 1 kilometer breed), die aan beide zijden zijn
voorzien van spuikommen met geleidingsdammen e.d. (tot
circa 1 kilometer lang). Het complex omvat ook gebouwen
met installaties, materieel en verblijfsruimten. Een deel van
deze spuisluizen met spuikommen komt in het pkb-gebied
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Habitattypen
1110
Effecten

Mitigatie

Significantie

1310
1320
1330
Effecten
Mitigatie
Significantie

Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken
Door de aanleg van [ES]2 vindt periodieke verzoeting plaats van de waterkolom in belangrijke delen
van de westelijke Waddenzee (met een gradueel verloop in afstand en tijd), waardoor bovennormale
sterfte optreedt van algen en microörganismen. De bodemfauna in een cirkel van enkele kilometer
rond de nieuwe spuisluizen neemt enigszins af in dichtheid en soortenrijkdom. Hierdoor wordt dit
gebied iets minder aantrekkelijk voor vissen en foeragerende vogels. Daarnaast zal evenwel aanvoer
van verzwakte of gewonde IJsselmeervis voor een toename van vissende vogels zorgen; in het MER is
het saldo positief beoordeeld.
Het meeste extra water wordt (gegeven het aanbod en de streefpeilen) gespuid in winter en voorjaar,
hetgeen de periode is met de geringste groeisnelheid van plankton en benthische fauna en flora. In
de thans al diepe Doove Balg en omgeving is de bodemfauna reeds arm. De nieuwe spuikom zorgt
hier nauwelijks voor verslechtering. Wel treedt enige erosieschade op aan een bestaand ondiep
gebied, maar dit wordt meer dan gecompenseerd door het ontstaan van een nieuw ondiep gebied ten
noordoosten van de spuikomkade. Hierdoor blijven de negatieve effecten (zowel directe als indirecte)
zeer beperkt. Zie literatuur: MER [ES]2 (2005); Apeldoorn, Cappelle & Kistenkas (2003); Smit,
Brinkman, Brasseur c.s. (2003) en Bokhorst, De Vlas c.s. (2004).
Zoetwaterafvoer via andere spuisluizen en gemalen is zeer kleinschalig en heeft uiterst geringe
effecten op waterkolom, bodemfauna en vissen en foerageermogelijkheden voor vogels.
Meest-milieuvriendelijke locatie, die onder meer is voorzien van zodanige spuikom dat snelle
menging plaatsvindt met grote zoutwateraanvoer in Doove Balg. Lozen bij afgaand getij geeft de
snelste afvoer, en de minste effecten.
In MER [ES]2 (2005) en in Apeldoorn, Cappelle & Kistenkas (2003) is onderbouwd dat gebruik van
extra spuicapaciteit Afsluitdijk zowel qua afzonderlijke effecten als per saldo geen significante
gevolgen heeft voor dit habitattype. Overige spuimiddelen en gemalen hebben ook geen significante
gevolgen voor dit habitattype.
Eenjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Zeekraal enz.
Schorren met slijkgrasvegetatie
Atlantische schorren met kweldergrasvegetatie
Bij onderhoudswerk aan geulen of geuloevers van enkele kleine spuisluizen en aan de afvoeren van
enkele gemalen kan zeer lichte, tijdelijke en lokale verstoring van dit habitattype optreden.
Gedragsregels voor onderhoudswerkzaamheden (NB: thans niet bij vergunning voorgeschreven).
Ook zonder inachtneming van gedragsregels geen significante gevolgen voor dit habitattype.
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Vissoorten
1103
1095
1099
Effecten

Mitigatie

Significantie

Fint
Zeeprik
Rivierprik
Gebruik van bestaande spuien en gemalen leidt tot lokale periodieke verbrakking van het
waddenwater, maar daartegen zijn juist deze vissoorten goed bestand. Aanleg van [ES]2 met spuikom
vernietigt een zeer klein deel van het leefgebied. De eventuele aanleg van een vispassage zou juist
voor deze vissoorten van belang kunnen zijn.
Snel mengen van spuiwater en snel afvoeren naar de Noordzee. Bij de keuze van een [ES]2alternatief wordt hierop gelet. Bij gebruik van gemalen wordt hiermee geen rekening gehouden, bij
bestaande spuimiddelen wel, omdat deze alleen bij afgaand getij kunnen spuien.
Ook zonder inachtneming van mitigerende maatregelen worden geen significante gevolgen voor deze
soorten verwacht.

Vogelsoorten		

De effecten op vogelsoorten zijn in hun algemeenheid hieronder beschreven.

Effecten

Enige verstoring van vele soorten vogels gedurende enkele dagen bij onderhoudswerkzaamheden van
bestaande spuisluizen en gemalen. Grotere en wat langduriger verstoring van rustende en duikende
watervogelsoorten nabij de locatie van de nieuwe spuisluizen in de Afsluitdijk tijdens de aanlegfase,
doch zonder veel slachtoffers door uitputting/ondervoeding. In de beheersfase is het saldo van
effecten op vogels (iets minder bodemfauna, veel meer wrakke vis) positief (MER [ES]2).
Onderhoudswerk aan kleine spuimiddelen uitvoeren bij laag water; gedragscode voor werknemers.
Mitigatie van effecten van aanleg [ES]2 is lastig, maar hierbij tenmiste gedragscode opleggen aan
aannemersconsortium.
In het MER [ES]2 (2005) en Apeldoorn, Cappelle & Kistenkas (2003) is onderbouwd dat aanleg en
gebruik van de extra spuicapaciteit geen significante gevolgen heeft voor de nabij de Afsluitdijk
voorkomende vogelsoorten met VR-bescherming.

Mitigatie

Significantie
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te liggen. Voor dit project is een MER opgesteld en is een
voorkeursalternatief voor de locatie bepaald. Er zijn ook
verschillende alternatieve spuiregimes vergeleken, uitgaande
van de keuze voor een bepaald winter- en zomerpeil in het
IJsselmeer en de mogelijkheid van een extra hoog opgezet
voorjaarspeil (heeft enkele voordelen voor natuurwaarden
in IJsselmeergebied). In het MER heeft toetsing aan de VHR
plaatsgevonden.
3. Instandhoudingsdoelstellingen, effecten en significantie
In het licht van het beheer van bestaande spuimiddelen en de
voorgenomen aanleg van extra spuicapaciteit in de Afsluitdijk
zijn in de onderstaande tabellen alle (mogelijk) relevante
beschermde soorten en habitattypen opgesomd. In elk van
deze tabellen staat tevens een indicatie weergegeven van de
mogelijke effecten (indien relevant) en de eventuele verwachte
significantie van elk van de afzonderlijk beschreven effecten.
4. Positieve maatregelen en bepalingen
De hier beoordeelde beleidsuitspraak gaat niet vergezeld van
een nuancering, clausulering dan wel inperking binnen de
betreffende pkb-passage welke mitigerend inwerken op de
hierboven genoemde effecten.
5. Positieve en negatieve beïnvloeding
Vanwege inhoud van paragraaf 4 volgt in deze paragraaf geen
weging van de afzonderlijke positieve en negatieve effecten.
6. Conclusie ‘passende beoordeling’
Uit hetgeen binnen deze paragraaf overwogen wordt (gebruik
en onderhoud van bestaande spuimiddelen en gemalen ten
behoeve van de afvoer van water van het land, alsmede
de bouw en het gebruik van de extra spuicapaciteit in de
Afsluitdijk, hebben op enkele verspreid gelegen plaatsen
lokale of bovenlokale maar in elk geval tijdelijke effecten die
in het licht van de instandhoudingsdoelstellingen als niet
significant worden beoordeeld) kan geconcludeerd worden
dat als gevolg van de hierboven besproken activiteit geen
aantasting van de natuurlijke kenmerken van het betrokken
gebied zal optreden.

Literatuur
Apeldoorn, R.C. van, H.M.P. Cappelle & F.H. Kistenkas
(2003). Extra spuicapaciteit Afsluitdijk. Ecologische effecten
en gebiedsbescherming in de wet- en regelgeving. Alterrarapport 847, Wageningen.
Bokhorst, M., J. de Vlas, T. Ietswaard, M.J.E.E. Loonen
& J. Wanink (2004). Effecten van een nieuwe spuisluis op
de ecologie van de Waddenzee; rapportage fase 3 van het
onderdeel ecologie van de [ES]2-Afsluitdijk effectenstudie.
Ministerie V&W, DG Rijkswaterstaat, RIKZ, z.pl.
MER Extra spuicapaciteit Afsluitdijk (2005). (echte titel volgt)
Rijn, S. van & M. Platteeuw (2003). Extra Spui Afsluitdijk:
ecologische effecten op Afsluitdijk, IJsselmeer en omgeving.
RIZA rapport nr. 2003.033.
Smit, C.J., A.G. Brinkman, S.M.J.M. Brasseur, E.M. Dijkman,
M.F. Leopold & P.J.H. Reijnders (2003). Ecologische effecten
van een derde spuimiddel in de Afsluitdijk op vogels,
zeezoogdieren en beschermde habitats in de westelijke
Waddenzee. Alterra-rapport 874, Wageningen.
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Beoordelingsformat pkb Waddenzee
6.7.4 Bebouwing : Uitzondering beperking bebouwingshoogte
1. Onderwerp van passende beoordeling
“Nieuwe bebouwing in de nabijheid van de Waddenzee mag
alleen plaats vinden op basis van de randvoorwaarden van
het nationaal ruimtelijk beleid, en dient qua hoogte aan te
sluiten bij de bestaande bebouwing en dient, daar waar het
gaat om bebouwing in het buitengebied, te passen bij de aard
van het landschap. Een uitzondering op de hoogtebepaling
wordt gemaakt voor havengerelateerde bebouwing in Den
Helder, Delfzijl en de Eemshaven. Onder bebouwing worden
alle gebouwen en bouwwerken verstaan, met uitzondering van
windturbines.”
Beheer
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of de
hieruit voortvloeiende concrete activiteiten, die mogelijk van
invloed zijn op, maar die niet direct verband houden met of
nodig zijn voor het beheer van:
- Vogelrichtlijngebied ‘Waddenzee’
- Habitatrichtlijngebied ‘Waddenzee’
- Habitatrichtlijngebied ‘Duinen Texel’
- Habitatrichtlijngebied ‘Duinen Vlieland’
- Habitatrichtlijngebied ‘Duinen Terschelling’.
2. Huidige praktijk
In de huidige praktijk zijn binnen de hierboven genoemde
gebieden een aantal havengerelateerde bedrijfsgebouwen in
gebruik zoals opslagloodsen, visafslagen, havenkantoren en
constructiebedrijven. Voor de toekomst mag enige dynamiek
hierin worden verwacht: verbouwing en nieuwbouw. Gezien
uitspraken bij 6.6. vinden deze activiteiten plaats op het
bestaande haventerrein of een landinwaartse uitbreiding van
zo’n terrein. De toegestane afwijking van de beperking van
bebouwingshoogte geldt alleen voor Den Helder, Delfzijl en
Eemshaven. Er zijn geen concrete plannen voor hoogbouw
bekend; mogelijk gaat het om slechts enkele gebouwen van
meer dan 40 meter hoogte, die zullen worden toegevoegd aan
havengebieden met een reeds sterk (Den Helder, Delfzijl) of
matig (Eemshaven) industriële verschijningsvorm en skyline.
Onder de hier beoordeelde uitspraak vallen niet de
havendammen en –pieren, veerbootterminals, aanlegsteigers,
laad- en losinstallaties e.d.; die zijn bij 6.6 beoordeeld.

Voor havengerelateerde bebouwing zijn in het verleden geen
Nb-wet-vergunningen verleend. Binnen die afweging heeft
daarom evenmin een toetsing aan de Vogel- en Habitatrichtlijn
plaatsgevonden.
3. Instandhoudingsdoelstellingen, effecten en significantie
Met het oog op eventuele nieuwbouw van havengerelateerde
bebouwing in Den Helder, Delfzijl en Eemshaven die
de algemene hoogtebeperking overschrijdt, zijn in de
onderstaande tabellen alle (mogelijk) relevante beschermde
soorten en habitattypen opgesomd. In elk van deze tabellen
staat tevens een indicatie weergegeven van de mogelijke
effecten (indien relevant) en de eventuele verwachte
significantie van elk van de afzonderlijk beschreven effecten.
4. Positieve maatregelen en bepalingen
Het voorliggende geselecteerde beleidspunt gaat niet
vergezeld van een nuancering, clausulering dan wel inperking
binnen de betreffende pkb-passage welke mitigerend inwerkt
op de hierboven genoemde effecten.
5. Positieve en negatieve beïnvloeding
De hier beoogde weging is niet mogelijk.
6. Conclusie ‘passende beoordeling’
Uit hetgeen binnen deze paragraaf is vastgesteld en
overwogen over de gevolgen van havengerelateerde
bebouwing die bij Den Helder, Delfzijl en de Eemshaven is
vrijgesteld van de beperking van de bebouwingshoogte, voor
de onder de Vogelrichtlijn beschermde vogelsoorten, kan de
conclusie worden getrokken dat als gevolg van de hierboven
besproken activiteit geen aantasting van de natuurlijke
kenmerken van het betrokken gebied zal optreden.
Literatuur
Er is geen specifieke bron gevonden. De uitspraken
zijn gebaseerd op onderzoek aan vogelverstoring door
hoogspanningsmasten op de Maasvlakte, en door windturbines
zeer nabij grote wateren (IJsselmeergebied en Delta).
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Habitattypen en habitatsoorten
Uit de aard van deze activiteit vloeit voort, dat er geen significant gevolg kán optreden voor de
instandhoudingsdoelen voor habitattypen en habitatsoorten.
Vogelsoorten
Over de effecten van hoge, havengerelateerde bebouwing op de in het pkb-gebied onder de VR
beschermde vogelsoorten kan het volgende worden opgemerkt.
Effecten

Mitigatie
Significantie

Tijdens de dagelijkse foeragevluchten en/of tijdens de seizoenstrek vermijden bepaalde vogelsoorten
hoge bebouwing door omvliegen. Dit gebeurt thans al bij de drie zeehavens in kwestie en dat zal door
nieuwe hoge bebouwing nauwelijks toenemen. Tijdens de nacht kunnen bepaalde seizoenstrekkers bij
hoge gesloten bewolking gedesoriënteerd raken door verlichting en aanlichting van gebouwen. Voor
een deel van de foeragevliegers zullen hoge bouwwerken juist als een oriëntatiebaken fungeren.
Beperking van nachtelijke verlichting van en op het bouwwerk; dit als voorwaarde opleggen in de
bouwvergunning.
Er is geen aanwijzing dat de genoemde effecten voor de populaties van deze soorten een significant
nadelig effect hebben.
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6.8.1 Baggerspecie : Verspreiding van baggerspecie in de
Waddenzee
1. Onderwerp van passende beoordeling
“Er mag in de Waddenzee alleen baggerspecie afkomstig uit
de Waddenzee en de rechtstreeks daarmee in verbinding
staande havens worden verspreid”.
Beheer
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of de
hieruit voortvloeiende concrete activiteiten niet direct verband
houden met of nodig zijn voor het beheer van:
- Vogelrichtlijngebied Waddenzee
- Habitatrichtlijn ‘Waddenzee’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Texel’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Vlieland’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Terschelling’
2. Huidige praktijk
In de huidige praktijk zijn er binnen de Waddenzee 17
locaties aangewezen waar baggerspecie uit de geulen en
de aanliggende havens verspreid mag worden. Jaarlijks
wordt er in < 1% van het geulenoppervlak van de Waddenzee
baggerspecie gestort (expert judgement H. Mulder). De
exacte ligging van de verspreidingslocaties worden in 2005
opnieuw vastgesteld omdat de oude locaties door de dynamiek
van de Waddenzee niet meer voldoen. De gemiddelde
hoeveelheid baggerspecie in de veerhavens en geulen in
en rond de Waddenzee bedroeg in de periode 1996 tot en
met 2002 6.100.400 m 3 , waarvan 907.707 m 3 afkomstig was
van vaargeulonderhoud (zie format vaageulonderhoud) en
5.192.694 m 3 afkomstig was van havenonderhoud (Jaarboek
Waddenzee, 1996-2002), zie onderstaande tabel. Een klein
deel van deze hoeveelheid baggerspecie is aangeland ten
behoeve van zandwinning.
Met name in de Eems-Dollard wordt veel baggerspecie
verspreid, voornamelijk uit de havens van Delfzijl, Emden, de
Eemshaven en de hoofdvaargeul. Jaarlijks wordt er ongeveer
3 miljoen m 3 baggerspecie uit het Nederlandse en 7 miljoen
m 3 baggerspecie uit het Duitse deel in de Eems-Dollard
verspreid (Mulder, 2004). Ter vergelijking: er gaat per jaar via
de zeegaten van Marsdiep tot en met de Eems zo’n 40,6 – 55,5

miljoen m 3 sediment heen en weer tussen de Noordzee en de
Waddenzee (Hoeksema et al., 2004). De hoeveelheid sediment
dat in de Eems-Dollard in beweging is zal meer zijn gezien het
estuarine karakter van dit gebied: vanaf het eiland Borkum
neemt het zwevende stof gehalte sterk toe met meer dan
een factor 10 tot dat het een maximum bereikt op de plaats
waar de marine en rivierstromingen elkaar ontmoeten in de
nabijheid van Emden (Mc Lusky and Elliot, 2004). Dit sterk
troebele karakter van de Eems-Dollard is ook de reden dat er
zoveel gebaggerd wordt.
Er worden voor het verspreiden van baggerspecie
verschillende technieken gebruikt, over het algemeen
wordt de baggerspecie verspreid door middel van het
openen van het laadruim, in een aantal gevallen wordt
de zogenaamde “rainbow-methode” gebruikt. Voor het
verspreiden van baggerspecie moeten vergunningen in het
kader van de Natuurbeschermingswet en Wet Verontreiniging
Oppervlaktewateren (WVO) en ontheffing voor de Wet
Verontreiniging Zeewater (WVZ) worden aangevraagd
(Staatscourant nr 114, 2004).

Gemiddelde volume’s baggerwerk ten behoeve van
havenonderhoud in periode 1996 t/m 2002.
Haven

Gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid
gebaggerde specie (in m3)
________________________________________________
Den-Helder
794369
Harlingen	1454274
Delfzijl	1863526
Den Oever	120321
Breezanddijk
9821
Kornwerderzand	169506
Oude Schild
23411
Vlieland
4423
West-Terschelling	14985
Ameland
36302
Lauwersoog	166424
Schiermonnikoog
39654
Eemshaven
495680
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Reguliere voorwaarden binnen vergunningverlening:
- Baggerspecie die verspreid wordt in zoute wateren moet
wettelijk (WVO, WVZ) voldoen aan de Chemie-ToxiciteitToets (CTT);
- Bij voorkeur storten in diepe geulen/op stroom;
- Voorkeur voor storten niet tijdens kentering;
- Zo weinig mogelijk stortlocaties gebruiken;
- Geen baggerspecie verspreiding binnen 1000 meter afstand
van gebieden met rijke bodemflora en fauna, waaronder
mosselbanken en percelen;
- Niet storten binnen 500 meter afstand van vogelbroedgebieden en hoogwatervluchtplaatsen;
- Niet storten of baggeren binnen een afstand van 1500 meter
van rust- en zoogplaatsen van zeehonden;
- Bij voorkeur storten en baggeren tijdens de winterperiode.
Deze voorwaarden zijn bedoeld om de mogelijke gevolgen,
zoals extra verontreiniging door stoffen (CTT), verhoogde
troebelheid, vernietiging van bodemfauna door bedekking,
en verstoring van vogels en zeehonden zoveel mogelijk te
voorkomen.
3. Instandhoudingsdoelstellingen, gevolgen en significantie
Door het storten van baggerspecie kunnen gevolgen
optreden die lokaal en tijdelijk van aard zijn, zoals een
verhoging van het zwevend stofgehalte en bedekking van
bodemfauna waardoor individuen van een aantal soorten
sterft (Essink, 1999). Daar verspreiding van baggerspecie
alleen is toegestaan in de geulen, waar de biomassa gering
is en de bodemfauna zich snel herstelt (Van der Veer et al.,
1985), is het netto effect op de bodemfauna gering. Een
verhoging van het zwevend stofgehalte is op enkele kilometers
afstand niet meer waarneembaar. In de Eems-Dollard is
sinds 1970 een toename van het zwevend stofgehalte te
zien, die niet aan het verspreiden van baggerspecie is toe te
schrijven (Eemscommissie Werkgroep Dollard, 2001). In het
Nederlandse deel van de Eems-Dollard wordt ondermeer
baggerspecie gedumpt in de snel verzandende Bocht van
Watum. Het proces van verzanden van de Bocht van Watum
is loopt sinds het begin van de 20ste eeuw. Het dumpen van
baggerspecie kan dit proces mogelijk versnellen. Er zijn
geen aanwijzingen dat het dumpen van baggerspecie in de
Eems-Dollard de morfologische ontwikkeling van de Dollard
beinvloedt (Mulder, 2004).

Verspreiden van zuurstofloze baggerspecie kan een tijdelijke
daling van het zuurstofgehalte veroorzaken, wat een effect
zou kunnen hebben op migrerende vissen. In de praktijk is de
duur van verlaagde zuurstofgehaltes echter zo kort en lokaal
dat deze gevolgen niet significant zijn (John et al., 2000). Door
baggerspecie in de herfst of winterperiode te verspreiden
kunnen sterfte van bodemfauna door bedekking en een daling
van het zuurstofgehalte geminimaliseerd worden.
Tijdens het verspreiden van baggerspecie komen stoffen,
opgeslagen in het specie-sediment en poriewater, vrij in
de waterkolom, met name metalen (John et al., 2000), die
vervolgens op stroom verdunnen. Baggerspecie uit havens
moet voldoen aan toetsingswaarden van de Chemie-ToxiciteitToets (Werkman, 1999; Staatscourant, 2004), waarvan de
waarden voor TBT (100-250 μg/kg droge stof) veel hoger liggen
dan het Maximaal Toelaatbare Risico (MTR, 0,7 μg/kg droge
stof). Dat betekent dat er bij het verspreiden van baggerspecie
dat voldoet aan de CTT mogelijk hoeveelheden TBT worden
gemobiliseerd die hoger liggen dan het MTR, waardoor er
effecten kunnen optreden op gevoelige soorten zoals slakken.
De concentratie TBT in de Waddenzee ligt reeds ruim boven de
MTR. Het mobiliseren van TBT ten gevolge van het verspreiden
van baggerspecie veroorzaakt geen significante toename in de
verhoogde concentratie TBT. Dit betekent dat de natuurlijke
kenmerken van het gebied niet (verder) worden aangetast
door deze activiteit. Voor hogere diersoorten is geen negatief
effect bekend. Daarbij komt dat zeehonden TBT niet direct uit
het water opnemen maar indirect via vis, en zeehonden TBT
redelijk snel omzetten in metabolieten. Het zwemmen door
een plaatselijk en tijdelijk hogere concentratie TBT door het
verspreiden van baggerspecie is voor de zeehond dan ook niet
schadelijk.
Vogels en zeehonden kunnen worden verstoord door
de stortwerkzaamheden wanneer deze in de buurt van
hoogwatervluchtplaatsen en zooggebieden plaatsvinden.
Van vissen is bekend dat ze tijdens het verspreiden van
baggerspecie wegvluchten, maar direct na afronding weer
terugkeren (Howard,1994).
De gevolgen van baggeren worden beschreven in de format
‘vaargeulonderhoud’.
In het licht van het storten van baggerspecie zijn in de
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Habitattypen
1110
Effecten

Mitigatie

Significantie
1130
Effecten

Mitigatie

Significantie
1140
Effecten

Mitigatie

Significantie

Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken
- Verontreiniging met en mobilisatie van stoffen: met name voor bodemfauna (Mollusca) door
organotin (TBT);
- Verhoogde troebelheid in de waterkolom;
- Bedekking van lokaal aanwezige bodemfauna met slib, met sterfte tot gevolg;
- Verstoring door daling van het zuurstofgehalte;
- Verandering van de morfologie van zandbanken.
Voorwaarden binnen vergunningverlening:
- Baggerspecie die gestort mag worden moet voldoen aan de CTT (mitigatie geldt niet voor TBT i.v.m
de hoge norm);
- Bij voorkeur storten in diepe geulen/op stroom;
- Geen baggerspecie verspreiding binnen 1000 meter afstand van gebieden met rijke bodemflora en
fauna, waaronder mosselbanken en percelen;
- Zo weinig mogelijk stortlocaties gebruiken;
- Bij voorkeur storten tijdens de winterperiode.
Met inachtneming van bovenstaande: geen
Estuaria
- Verontreiniging met en mobilisatie van stoffen : met name voor bodemfauna (Mollusca) door
organotin (TBT);
- Verhoogde troebelheid in de waterkolom;
- Verstoring door daling van het zuurstofgehalte.
Voorwaarden binnen vergunningverlening:
- Baggerspecie moet voldoen aan de CTT (mitigatie geldt niet voor TBT i.v.m de hoge norm);
- Bij voorkeur storten in diepe geulen/op stroom;
- Voorkeur voor storten niet tijdens kentering;
- Zo weinig mogelijk stortlocaties gebruiken.
Met inachtneming van bovenstaande: geen
Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
- Verontreiniging met stoffen : met name voor bodemfauna (Mollusca) door organotin (TBT);
- Bedekking van lokaal aanwezige bodemfauna door verspreiding, met sterfte tot gevolg;
- Verhoogde troebelheid in de waterkolom;
- Verstoring door daling van het zuurstofgehalte.
Voorwaarden binnen vergunningverlening:
- Baggerspecie die gestort mag worden moet voldoen aan de CTT (mitigatie geldt niet voor TBT i.v.m
de hoge norm);
- Bij voorkeur storten in diepe geulen/op stroom;
- Geen baggerspecie verspreiding binnen 1000 meter afstand van gebieden met rijke bodemflora en
fauna, waaronder mosselbanken en percelen;
- Zo weinig mogelijk stortlocaties gebruiken;
- Bij voorkeur storten tijdens de winterperiode.
Met inachtneming van bovenstaande: geen
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Habitattypen
1310
1320
Effecten
Mitigatie
Significantie

Eenjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Zeekraal en andere
zoutminnende planten
Schorren met slijkgrasvegetatie
- Verandering in opslibbing; storten vindt in de praktijk echter niet plaats in de buurt van kwelders.
Voorwaarden binnen vergunningverlening:
- Bij voorkeur storten in diepe geulen/op stroom
Met inachtneming van bovenstaande: geen

Habitatsoorten
1095
1099
Effecten

Mitigatie

Significantie
1103
Effecten

Mitigatie

Significantie

Zeeprik
Rivierprik
- Verstoring door daling van het zuurstofgehalte;
- Verstoring door werkzaamheden (aanwezigheid, geluid);
- Verontreiniging met stoffen.
Kleine kans dat genoemde effecten van invloed zijn op de soort gezien de korte verblijftijd van de
soort in de Waddenzee (expert judgement Z. Jager).
Voorwaarden binnen vergunningverlening:
- Baggerspecie die gestort mag worden moet voldoen aan de CTT;
- Bij voorkeur storten tijdens de winterperiode.
Met inachtneming van bovenstaande: geen
Fint
- Verstoring door daling van het zuurstofgehalte;
- Verstoring door werkzaamheden (aanwezigheid, geluid: Fint is gevoelig door aanwezigheid van
een grote zwemblaas die is verbonden met het middenoor (Kenyon et al., 1998));
- Verontreiniging met stoffen;
- Verhoogde troebelheid in de waterkolom.
Kleine kans dat genoemde effecten van invloed zijn op de soort gezien de korte verblijftijd van de
soort in de Waddenzee. De trek naar de paaigebieden vindt plaats in het voorjaar (zeeprik) en het
najaar (rivierprik). (expert judgement Z. Jager).
Voorwaarden binnen vergunningverlening:
- Baggerspecie die gestort mag worden moet voldoen aan de CTT;
- Bij voorkeur storten tijdens de winterperiode.
Met inachtneming van bovenstaande: geen
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Habitatsoorten
1364
Effecten

Mitigatie
Significantie
1365
Effecten

Mitigatie
Significantie

Grijze Zeehond
- Bioaccumulatie en biomagnificatie van organotin (TBT); Effecten op de gezondheid van
zeehonden zijn niet waargenomen
- Verstoring door werkzaamheden; met name in de zoogperiode (december-januari)
Zeehonden zijn gevoelig voor laagfrequente geluiden (Richardson et al., 1995)
Voorwaarden binnen vergunningverlening:
Niet storten binnen een afstand van 1500 meter van rust- en zoogplaatsen van zeehonden.
Met inachtneming van bovenstaande: geen
Gewone Zeehond
- Bioaccumulatie en biomagnificatie van organotin (TBT). Effecten op de gezondheid van
zeehonden zijn niet waargenomen
- Verstoring door werkzaamheden; met name in de zoogperiode (mei-juli)
Zeehonden zijn gevoelig voor laagfrequente geluiden (Richardson et al., 1995)
Voorwaarden binnen vergunningverlening:
- Niet storten binnen een afstand van 1500 meter van rust- en zoogplaatsen van zeehonden.
Met inachtneming van bovenstaande: geen

Vogelsoorten
Effecten

Mitigatie

Significantie

-

Bioaccumulatie en biomagnificatie van organotin (TBT). Zeer hoge gehalten van TBT-metabolieten
werden gevonden in levers van dood aangespoelde Eidereenden Effecten op de gezondheid van
vogels zijn niet waargenomen (Werkman et al., 2000);
- Verstoring foeragerende, rustende en ruiende vogels door werkzaamheden;
- Verhoogde troebelheid vermindert zicht voor zichtjagers (bijvoorbeeld Sterns);
- Indirect via aantasting bodemfauna.
Voorwaarden binnen vergunningverlening:
- Niet storten binnen 500 meter afstand van hoogwatervluchtplaatsen;
- Bij voorkeur storten in diepe geulen/op stroom;
- Voorkeur voor storten niet tijdens kentering;
- Geen baggerspecie verspreiding binnen 1000 meter afstand van gebieden met rijke bodemflora
en fauna, waaronder mosselbanken en percelen;
- Bij voorkeur storten tijdens de winterperiode;
- Zo weinig mogelijk stortlocaties gebruiken.
Met inachtneming van bovenstaande: geen
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onderstaande tabellen alle (mogelijk) relevante beschermde
soorten en habitattypen opgesomd. In elk van deze tabellen
staat tevens een indicatie weergegeven van de mogelijke
gevolgen (indien relevant) en de eventuele verwachte
significantie van elk van de afzonderlijk beschreven gevolgen.

gemaakt zal worden van de nu nog experimentele “rainbowmethode” is nader onderzoek van de effecten noodzakelijk.

6. Conclusie ‘passende beoordeling’
Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat de effecten die op
zouden kunnen treden door het storten van baggerspecie
4. Positieve/mitigerende maatregelen
worden voorkomen door de voorwaarden die aan de
Het voorliggende geselecteerde beleidspunt gaat vergezeld
vergunningverlening zijn gebonden. Hierdoor treden er
van een nuancering, clausulering dan wel inperking binnen
geen significante effecten op als gevolg van het storten van
de betreffende pkb-passage welke mitigerend inwerken op de baggerspecie. Uitzondering hierop zijn de mogelijke gevolgen
hierboven genoemde effecten:
van TBT en andere organotinverbindingen op het verdwijnen
- De te storten baggerspecie dient te voldoen aan de
van (met name) slakkensoorten. De concentratie TBT in de
geldende kwaliteitsnorm volgens het nationale beleid voor
Waddenzee ligt reeds ruim boven de MTR. Het mobiliseren
de waterhuishouding;
van TBT ten gevolge van het verspreiden van baggerspecie
- Voor de verspreiding gelden richtlijnen om de invloed op het veroorzaakt geen verhoging van de aanwezige concentratie
ecosysteem en andere gebruiksfuncties te minimaliseren.
TBT, wat betekent dat de natuurlijke kenmerken van het
Het Rijk zal zorgdragen voor een uit ecologisch oogpunt
gebied niet (verder) worden aangetast door deze activiteit.
optimale situering van de verspreidingslocaties.
Het probleem met de hoge TBT-waarden is gesignaleerd
Literatuur
en wordt gemonitord. Aan een oplossing wordt gewerkt,
aangezien er in IMO verband in 2001 afspraken zijn gemaakt
Eemscommissie Werkgroep Dollard (2001). Literatuurstudie
om TBT te verbieden. Het gebruik van TBT is verboden sinds
over het storten van baggerspecie in de Mond van de Dollard.
2003; vanaf 2008 mag het niet meer op schepen aanwezig zijn. Rijkswaterstaat, RIKZ. Werkdocument RIKZ/AB/2001.615x.
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Conservation 5: 69-80.
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5. Positieve en negatieve beïnvloeding
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voorwaarden voor vergunningverlening voorkomen het
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grootste deel van de gevolgen die worden genoemd in
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Beoordelingsformat pkb Waddenzee
6.9.1 Diepe delfstoffen: Opsporing (i.h.b.z.
exploratieboringen) en tijdelijk onderhoud
1. Onderwerp van passende beoordeling
“Nieuwe opsporing [en winning5] van gas kan onder (de
volgende) randvoorwaarden plaatsvinden.”
“Gelet op de zorgvuldige inpassing in het landschap worden
exploratieboringen en tijdelijk onderhoud van bestaande
winningslocaties als niet schadelijk beschouwd voor open
horizon en duisternis.”
In deze beoordeling is er bij voorbaat rekening mee gehouden
dat volgens de randvoorwaarden alleen landlocaties in
aanmerking komen. Seismisch onderzoek maakt geen deel
uit van deze beoordeling. Zie hiervoor de afzonderlijke
beoordeling van seismisch onderzoek (zie format 6.9.3).
Beheer
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of de
hieruit voortvloeiende concrete activiteiten niet direct verband
houden met of nodig zijn voor het beheer van:
- Vogelrichtlijngebied Waddenzee
- Habitatrichtlijn ‘Waddenzee’en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Texel’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Vlieland’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Terschelling’
2. Huidige praktijk
De elementen van deze toegestane activiteiten die
eventueel significante effecten zouden kunnen hebben op de
instandhoudingsdoelen volgens de HVRlijn, zijn:
a) Voor zogenaamde exploratie- of proefboringen het opzetten,
hebben en weer afbreken van een boortoren van ca. 50
meter hoogte gedurende 2-4 maanden;
b) Bedieningsverkeer en aanwezigheid van werkploegen
tijdens deze periode;
c) Indien nog geen aansluiting met een gasbehandelings
station bestaat, zou affakkelen voor kunnen komen.
d) Onderhoud van bestaande winningslocaties door
werkploegen gedurende een periode van enkele weken tot
maanden.
5

Het onderwerp winning wordt afzonderlijk beoordeeld, maar de effecten
van de winningslokaties en het onderhoud daarvan zijn wel hier besproken
(zie format 6.9.2).
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In de huidige praktijk is onder de hierboven genoemde
gebieden opsporing van gas een m.e.r.-plichtige activiteit,
die overigens kan worden uitgevoerd van buiten de
meest kwetsbare plaatsen, zelfs van buiten het pkbgebied. In verschillende gevallen kan vanuit bestaande
winningslokaties worden geëxploreerd, waartoe opnieuw
tijdelijk een boortoren wordt opgezet. Als voor opsporing
nieuwe boorlocaties ingericht worden, moet er rekening
mee gehouden worden dat deze een goede kans maken bij
succesvolle opsporing vervolgens als wiiningslokatie in
gebruik te worden genomen. De grootte van deze lokaties
is ongeveer 1 ha, en ze blijven op deze manier ongeveer
20 jaar in gebruik. Bescherming van natuur en milieu
worden nader geregeld in mijnbouwmilieuvergunningen
en natuurbeschermingswetvergunningen. Hierin
worden voorschriften opgenomen met betrekking tot
geluidscontouren, zichthinder, verlichting, verkeer,
brandpreventie, afvalbeheer, energiebeheer, e.a.
3. Instandhoudingsdoelstellingen, effecten en significantie
In het licht van opsporing van gas en tijdelijk onderhoud
van winningsstations zijn in de onderstaande tabellen alle

(mogelijk) relevante beschermde soorten en habitattypen
opgesomd. In elk van deze tabellen staat tevens een indicatie
weergegeven van de mogelijke effecten (indien relevant) en de
eventuele verwachte significantie van elk van de afzonderlijk
beschreven effecten. Hierbij is gezien de overzichtelijkheid
bij voorbaat rekening gehouden met de bepaling in de pkb dat
opsporing uitsluitend van landlocaties mag plaatsvinden en
dat een zo zorgvuldig mogelijke inpassing in het landschap
zal plaatsvinden met de best beschikbare technische
mogelijkheden, die bij de vergunningverlening beoordeelbaar
zijn.
4. Positieve maatregelen
Het voorliggende geselecteerde beleidspunt gaat vergezeld
van een nuancering, clausulering dan wel inperking
binnen de betreffende pkb-passage die zoals aangegeven
mitigerend inwerkt op de hierboven genoemde effecten. De
clausuleringen houden in dat alleen vanaf locaties op het
land gewerkt mag worden, dat de benodigde op te richten
bouwwerken zo zorgvuldig mogelijk in het landschap moeten
worden ingepast.

Habitattypen * : prioritair habitattype of prioritaire soort
2110
2120
2130*
2140
2160
2170
2190
7210
Effecten

Mitigatie
Significantie

Embryonale wandelende duinen
Wandelende duinen op de strandwal met Helm (zgn. ‘witte duinen’)
Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (zgn. ‘grijze duinen’)
Vastgelegde ontkalkte duinen met Kraaihei
Duinen met Duinhoorn
Duinen met Kruipwilg
Vochtige duinvalleien
Kalkhoudende moerassen met Galigaan en soorten van het Knopbies-verbond
Zolang de activiteiten buiten de genoemde habitattypen zullen plaatsvinden zijn er geen effecten.
In de andere gevallen komen de effecten voort uit het (tijdelijk) ruimtebeslag. Aangezien het voor
de hand ligt geslaagde exploratieboringen op locatie tot winningen om te bouwen, moet er steeds
rekening mee gehouden worden dat het in feite om een ruimtebeslag gaat gedurende ongeveer 20
jaar, waarbij tevens een verbindingsroute hoort.
n.v.t.
Bij toelating in de genoemde habitattypen kan sprake zijn van significante effecten.
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Habitatsoorten
1340*
1903
Effecten
Mitigatie
Significantie

Noordse Woelmuis
Groenknolorchis
Vernietiging van de locale habitat of essentiële, eventueel kleine onderdelen daarvan.
Mitigatie redelijkerwijs niet aan de orde
Bij toelating van exploratieactiviteiten op plaatsen waar deze habitatsoorten voorkomen kan sprake
zijn van significante effecten.

Vogelsoorten
Effecten

Mitigatie
Significantie

Tijdelijke verstoring van foerageer-, rui-, rust of broedgebied door plaatselijk ruimtebeslag,
werkactiviteit en, indien aan de orde, affakkelen. Van de hoogte van de boortorens zal, mede gezien
de bepaling over inpassing in het landschap, geen ecologisch significant effect uitgaan.
Gevoelige perioden en gebieden mijden. Kleur verlichting aanpassen. Niet ’s nachts affakkelen
Aangezien kwetsbare gebieden waar dit een rol zou kunnen spelen gemakkelijk gemeden kunnen
worden wordt het effect van de activiteit als niet significant beoordeeld.

5. Positieve en negatieve beïnvloeding
De nuancering en clausulering met betrekking tot
opsporing van diepe delfstoffen en onderhoud van
winningslokaties draagt er toe bij dat significante schade
aan de instandhoudingsdoelen volgens de HRlijn en VRlijn
wordt voorkomen, behoudens als exploratieactiviteiten
worden toegestaan in de op de eilanden gelegen duin- en
moerashabitattypen of op plaatsen waar soorten voorkomen,
genoemd in de HRlijn.
6. Conclusie ‘passende beoordeling’
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden dat als gevolg van de hierboven besproken activiteit
geen aantasting van de natuurlijke kenmerken van het
betrokken gebied zal optreden, onder voorwaarde dat de HRduin- en moerashabitattypen respectievelijk HR-soorten op de
eilanden worden gevrijwaard van exploratie-activiteiten.
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Beoordelingsformat pkb Waddenzee
6.9.2 Diepe delfstoffen : Winning van gas
1. Onderwerp van passende beoordeling
“Nieuwe [opsporing6 en] winning van gas kan onder (de
volgende) randvoorwaarden plaatsvinden.”
Bij de beoordeling van de effecten van de beleidsuitspraak
is er bij voorbaat rekening mee gehouden dat volgens de
randvoorwaarden alleen vanaf locaties op het land gewerkt
mag worden.
Beheer
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of de
hieruit voortvloeiende concrete activiteiten niet direct verband
houden met of nodig zijn voor het beheer van:
- Vogelrichtlijngebied Waddenzee
- Habitatrichtlijn ‘Waddenzee’en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Texel’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Vlieland’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Terschelling’
2. Huidige praktijk
Winning vindt plaats vanaf locaties die voordien als
exploratieboring ingericht zijn. Bij de aanpassing voor winning
nemen de zicht- en hoorbare activiteiten ter plaatse en de
hoogte van de inrichtingen af, terwijl de landschappelijke
inpassing duurzaam kan worden afgewerkt. Aangezien bij
de beoordeling van opsporing, incl. exploratieboringen, al
rekening gehouden is met een mogelijk semi-permanent
karakter, en aangezien de effecten van de desbetreffende
beleidsuitspraak als niet significant beoordeeld zijn, wordt
hier alleen nadere aandacht besteed aan de mogelijke
bodemdaling die het effect kan zijn van winning van een
substantiële hoeveelheid gas. Deze daling treedt op boven de
gasvelden, die zich in belangrijke mate onder de Waddenzee
uitstrekken. In de huidige praktijk zijn binnen de hierboven
genoemde gebieden bodemdalingseffecten van winningen
en de ecologische doorwerking daarvan zorgvuldig gevolgd
en besproken in de bodemdalingsstudie Ameland, de
Integrale Bodemdalingsstudie Waddenzee 1998, zowel als de
Bodemdalingstudie Waddenzee 2004. Het laatste rapport kan
als een kritische beschouwing en aanvulling van de andere
worden gezien. Er blijkt uit dat volgens alle beschikbare
wetenschappelijke kennis en gegevens het karakter van de

Waddenzee door de bodemdaling als gevolg van gaswinning
niet zal veranderen. Dit geldt naar alle waarschijnlijkheid
ook voor de als gevolg van klimaatsverandering verwachte
versterkte zeespiegelstijging, hoewel die, onafhankelijk
van bodemdaling door gaswinning, na lange tijd (in het
meest ongunstige gangbare scenario langer dan een eeuw)
significante effecten op het natuurgebied zou kunnen krijgen.
Winningaanvragen zijn in alle gevallen m.e.r.- en
vergunningplichtig. Bij de aanvraag moet een uitgewerkte
bodemdalingsprognose en een meetplan worden ingediend,
die een wezenlijk onderdeel van de eventuele goedkeuring
vormen. In 2005 is een m.e.r.-procedure gestart voor
winningen in de driehoek O-Ameland-W-SchiermonnikoogAnjum. Het gaat hierbij om gasvelden op behoorlijke afstand
van de eilanden. Voor zover zich nu laat aanzien is de
bestaande winning Ameland-Oost een extreem en daarmee
min of meer als worst case op te voeren geval voor wat de
effecten van bodemdaling op HVRlijngebieden betreft. Het
centrum van dit gasveld en het bijbehorende dalingsgebied
bevinden zich namelijk ter hoogte van het eiland, waardoor
minder compensatie met sediment plaatsvindt dan in de
Waddenzee.
3. Instandhoudingsdoelstellingen, effecten en significantie
In het licht van nieuwe gaswinning zijn in de onderstaande
tabellen alle (mogelijk) relevante beschermde soorten en
habitattypen opgesomd. In elk van deze tabellen staat tevens
een indicatie weergegeven van de mogelijke effecten (indien
relevant) en de eventuele verwachte significantie van elk van
de afzonderlijk beschreven effecten.
4. Positieve maatregelen
Het voorliggende geselecteerde beleidspunt gaat vergezeld
van een nuancering, clausulering dan wel inperking
binnen de betreffende pkb-passage die zoals aangegeven
mitigerend inwerkt op de hierboven genoemde effecten. De
clausuleringen houden in dat alleen vanaf locaties op het
land gewerkt mag worden en dat een onafhankelijke adequate
monitoring gewaarborgd moet zijn, die ingrijpen volgens het
“hand aan de kraan”-principe mogelijk maakt.

6

Opsporing wordt in format 6.9.1 afzonderlijk besproken, tesamen met het
effect van de boor- en winningslokaties en het onderhoud daarvan
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Habitattypen
1110
1130
1140
Effecten

Mitigatie

Significantie
1310
1320
1330
Effecten

Mitigatie

Significantie
2160
2170
2190
7210
Effecten

Mitigatie

Significantie

Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken
Estuaria
Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
Geringe bodemdaling, die volgens de Bodemdalingsstudie Waddenzee 2004 en daar aangehaalde
bronnen geheel gecompenseerd wordt door sedimentatie en wegvalt tegen de natuurlijke variatie en
dynamiek.
Een bewakingssysteem dat berust op nauwkeurige proceskennis voorziet erin dat de winningen
tijdig verminderd of gestopt kunnen worden in geval de bodemdaling of de ecologische effecten
onaanvaardbaar groter blijken te zijn dan voorzien.
De effecten zullen volgens de eerder genoemde studies niet significant zijn.
Eenjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Zeekraal en andere
zoutminnende planten
Schorren met slijkgrasvegetatie
Atlantische schorren met kweldergrasvegetatie
Er vindt van nature bodemverhoging op de kwelders (1310/20/30) plaats, die meestal groter is dan de
bodemdaling. De bodemdaling door geologische processen en gaswinning (en de zeespiegelrijzing)
remmen dus in feite de bodemverhoging door opslibbing af. Dit wordt als gunstig beoordeeld,
omdat het de “veroudering” van kwelders, waarbij de natuurwaarde afneemt, tegengaat. Waar toch
enige netto bodemdaling resulteert, zullen hooguit kleine verschuivingen in de levensgemeenschap
optreden, en waar dit gebeurt vertragen die de natuurlijke successie en worden ze als zodanig voor
de natuur als gunstig beoordeeld (Monitoring bodemdaling Ameland 2000, Bodemdalingsstudie
Waddenzee 2004).
Een bewakingssysteem dat berust op nauwkeurige proceskennis voorziet erin dat de winningen tijdig
verminderd of gestopt kunnen worden in geval de bodemdaling of de ecologische effecten zich anders
dan voorzien lijken te ontwikkelen.
De effecten zullen volgens de eerder genoemde studies niet significant zijn.
Duinen met Duinhoorn
Duinen met Kruipwilg
Vochtige duinvalleien
Kalkhoudende moerassen met Galigaan en soorten van het Knopbies-verbond
Bodemdaling uit zich in een grotere overstromingsfrequentie van duingebieden met een
overstromingsdrempel, en in een daling van het maaiveld ten opzichte van de grondwaterstand. In
de praktijk worden deze invloeden eerder positief dan negatief gewaardeerd, omdat ze verdroging
en verzoeting van het duingebied vertragen (Monitoring bodemdaling Ameland 2000). De wat het
duingebied betreft extreme winning Ameland-Oost heeft geen significante effecten gehad. Dit laat
onverlet de mogelijkheid dat habitatsoorten (zie 1903) door de ligging van hun preciese groeiplaats
schade zouden kunnen lijden.
Een bewakingssysteem dat berust op nauwkeurige proceskennis voorziet erin dat de winningen tijdig
verminderd of gestopt kunnen worden in geval de bodemdaling of de ecologische effecten zich anders
dan voorzien lijken te ontwikkelen.
De effecten zullen volgens de eerder genoemde studies niet significant zijn.
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Habitatsoorten
1903
Effecten

Mitigatie

Significantie

Groenknolorchis
Door daling van het maaiveld ten opzichte van de grondwaterspiegel zouden groeiplaatsen van deze
soort ongeschikt kunnen worden. Hoewel tegelijkertijd iets hoger gelegen plaatsen dan juist nat
genoeg worden, mag er niet vanuit gegaan worden dat de planten zich daar vanzelf zullen vestigen.
De al aanwezige dichtere vegetatie en enigszins ontkalte bovengrond staan dit in de weg.
(1) Op basis van de bodemdalingsprognose kan dit van te voren voorzien worden, en reden zijn
voor vergunningweigering; (2) bij beperkte bodemdaling kan met kleinschalig beheer ter plaatse
gemitigeerd worden en (3) een bewakingssysteem dat berust op nauwkeurige proceskennis voorziet
erin dat de winningen tijdig verminderd of gestopt kunnen worden in geval de bodemdaling of de
ecologische effecten zich anders dan voorzien lijken te ontwikkelen.
Aangezien er weinig plekken zijn waar deze habitatsoort voorkomt en waar dit effect zich zou kunnen
voordoen, en deze plekken bovendien goed bekend zijn, kan hiermee bij de vergunningverlening
rekening worden gehouden en hoeft de beleidsuitspraak derhalve geen significant effect te hebben.

5. Positieve en negatieve beïnvloeding
Negatieve effecten van de winning van gas worden niet
voorzien. Indien de ontwikkeling van de bodemdaling
anders en ongunstiger is dan op grond van de uitgebreide
en grondige voorhanden kennis kan worden begrepen, of
indien de zeespiegelrijzing aanmerkelijk groter uitvalt,
voorzien de bepalingen in een procesbeheersingssysteem
waarmee significant negatieve effecten van bodemdaling door
gaswinning in redelijkheid kunnen worden voorkomen.
6. Conclusie ‘passende beoordeling’
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden dat als gevolg van de hierboven besproken activiteit
geen aantasting van de natuurlijke kenmerken van het
betrokken gebied zal optreden, onder voorwaarde dat de
populaties van de Groenknolorchis worden gevrijwaard van de
eventuele effecten van bodemdaling door gaswinning.
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Beoordelingsformat pkb Waddenzee
6.9.3 Diepe delfstoffen : Seismisch onderzoek
1. Onderwerp van passende beoordeling
Seismisch onderzoek wordt in de pkb niet genoemd. Seismisch
onderzoek vindt plaats aan het aardoppervlak, min of meer
direct boven de op te sporen eventuele delfstofvoorkomens.
Het kan beschouwd worden als een vorm van opsporing, maar
maakt daar volgens de Mijnbouwwet geen deel van uit. Ook in
de pkb sluit het begrip opsporing kennelijk seismisch onderzoek uit, want opsporing wordt alleen vanaf landlocaties toegestaan. De behoefte aan seismisch onderzoek is niet groot,
omdat de meeste gegevens bekend zijn.
Om voorbereid te zijn op mogelijke toekomstige aanvragen
voor dergelijk onderzoek is deze activiteit betrokken bij de
passende beoordeling van de pkb Waddenzee.
Beheer
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of de
hieruit voortvloeiende concrete activiteiten niet direct verband
houden met of nodig zijn voor het beheer van:
- Vogelrichtlijngebied Waddenzee
- Habitatrichtlijn ‘Waddenzee’en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Texel’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Vlieland’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Terschelling’
2. Huidige praktijk
In de huidige praktijk is binnen de hierboven genoemde
gebieden in de periode 1994-‘96 met moderne methoden
uitgebreid seismisch onderzoek uitgevoerd. Daarom is de
huidige behoefte aan seismisch onderzoek beperkt. Voor
lokale invulling of verbetering van de datakwaliteit kan in
de toekomst niettemin behoefte aan enig verder seismisch
onderzoek ontstaan. Dit is zo onzeker, dat het hier niet nader
gespecificeerd kan worden. Zulk onderzoek kan binnen
enkele weken worden uitgevoerd. Het kan ingepast worden
in een “ecologische kalender” om ecologisch risicodragende
plaatsen in gevoelige perioden te mijden. Bij het onderzoek is
tijdelijk intensieve betreding en berijding van een klein deel
van het terrein nodig, en worden ook schepen ingezet. De kern
van de activiteiten bestaat uit het veroorzaken van trillingen in
de ondergrond. Hiervoor werden in het verleden explosieven
ingezet, maar tegenwoordig wordt gewerkt met zogenaamde

airguns vanaf schepen en met “stampen” met zware
vrachtwagens. Dit gebeurt op een beperkt aantal plaatsen.
Voor de waarnemingen worden kabels met luidsprekers over
de bodem uitgelegd en vervolgens weer opgeruimd.
Seismisch onderzoek in kwetsbaar gebied is altijd
vergunningplichtig, waarbij voorwaarden gesteld kunnen
worden aan de uitvoeringsperiode en aan toepassing van
specifieke methoden als bovengenoemd. Dit is ook bij het
eerder uitgevoerde onderzoek het geval geweest. LNV heeft
als vergunningverlener deze uitvoering kritisch gevolgd
en geen significante effecten in de zin van HVRlijn van dit
onderzoek waargenomen.
3. Instandhoudingsdoelstellingen, effecten en significantie
In het licht van seismisch onderzoek zijn in de onderstaande
tabellen alle (mogelijk) relevante beschermde soorten en
habitattypen opgesomd. In elk van deze tabellen staat tevens
een indicatie weergegeven van de mogelijke effecten (indien
relevant) en de eventuele verwachte significantie van elk van
de afzonderlijk beschreven effecten. Gezien de aard en uitvoeringswijze van het seismisch onderzoek met inachtneming
van de beperkingen die hieraan bij de vergunningverlening
worden opgelegd, kunnen geen significant ongunstige invloeden op habitattypen worden verwacht. Er worden bijvoorbeeld
geen gaten gemaakt, zoals bij het gebruik van explosieven
wel het geval zou zijn. Over invloeden op vissen, die vooral
via het onderwatergeluid zouden werken, is weinig bekend
(MER proefboringen Waddenzee 1995). Zeeprik, Rivierprik en
Fint zijn anadrome vissen die de Waddenzee voornamelijk op
doortocht gebruiken; waarnemingen geven geen aanleiding
geluid in de praktijk van de laatste 15 jaar, waar ook seismisch
onderzoek deel van uitmaakte, als een bedreiging te zien. Hun
voorkomen wordt vooral beperkt door de beschikbaarheid van
geschikte habitat in het rivierengebied, inclusief het zoetwatergetijdengebied, en door de aanwezigheid van fysieke barrieres in de trekweg. De Afsluitdijk is er hier één van. Zeeprik
en Fint vertonen na een opvallende eerdere achteruitgang de
laatste jaren enig herstel. Van de Rivierprik zijn in de laatste
10-15 jaar opvallen meer waarnemingen gedaan dan eerder
(informatie RIVO, RIKZ). De beïnvloeding van zeehondsoorten
en vogelsoorten verloopt via verstoring. Zeehonden zijn vooral
gevoelig voor laag-frequent geluid (Richardson 1995). Zij kunnen grote vrachtschepen op een afstand van ongeveer 300
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Habitatsoorten
1095
1099
1103
Effecten

Mitigatie
Significantie
1364
1365
Effecten

Mitigatie
Significantie

Zeeprik
Rivierprik
Fint
Vissen zijn gevoelig voor onderwatergeluid, maar (1) het is bekend dat zij tijdelijk wegvluchten van de
geluidsbron en na beëindiging van de verstoring weer terugkeren, (2) de bedoelde soorten verblijven
in het algemeen slechts kort in de Waddenzee.
Werkzaamheden beperken tot perioden waarin binnen de zone waarin het geluid een kritieke sterkte
zou kunnen passeren geen belangrijke visconcentraties te verwachten zijn.
Gezien de slechts kort durende en lokale verstoring is geen sprake van significante effecten
Grijze zeehond
Gewone zeehond
Zeehonden zijn gevoelig voor verstoring, in het geval van seismisch onderzoek vooral voor plotseling
optredende sterke geluiden en voor drukke menselijke activiteit. Herhaalde verstoring kan gevolgen
hebben voor de voortplanting. Zeer sterke geluiden kunnen gehoorschade toebrengen.
Voldoende afstand houden van plaatsen waar in de werkperiode regelmatig zeehonden zijn.
Gezien de zeer lokale verstoring en de mitigerende vergunningvoorwaarden is geen sprake van
significante effecten

Vogelsoorten
Effecten
Mitigatie
Significantie

Op rui-, foerageer-, rust- en broedplaatsen kunnen de werkzaamheden verstoring veroorzaken.
Voldoende afstand houden van plaatsen waar in de werkperiode regelmatig vogelconcentraties zijn.
Gezien de zeer lokale verstoring en de mitigerende vergunningvoorwaarden is geen sprake van
significante effecten

meter horen. Hiermee kan rekening gehouden worden door
perioden en plaatsen waar zeehonden zich veelvuldig ophouden te mijden.
4. Positieve maatregelen
Het voorliggende geselecteerde beleidspunt is niet in de
pkb besproken en gaat daardoor ook niet vergezeld van
een nuancering, clausulering dan wel inperking binnen de
betreffende pkb-passage welke mitigerend inwerken op de
hierboven genoemde effecten.
5. Positieve en negatieve beïnvloeding
n.v.t.

6. Conclusie ‘passende beoordeling’
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan – rekening
houdende met de in de vergunningen voor te schrijven
mitigerende voorwaarden - vastgesteld worden dat als gevolg
van de hierboven besproken activiteit geen aantasting van de
natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied zal optreden.
Literatuur
HASKONING (1995). MER proefboringen naar aardgas in de
Waddenzee (NAM).
Richardson et al. (1995). Marine mammals and noise.
Academic Press.

120

Beoordelingsformat pkb Waddenzee
6.11.1 Ontgrondingen : Zandwinning
1. Onderwerp van passende beoordeling
“De zandwinning in de Waddenzee is beperkt tot het bij regulier onderhoud van vaargeulen en bij incidentele verdere verdieping van delen van de hoofdvaargeulen vrijkomende zand”.
Beheer
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of de
hieruit voortvloeiende concrete activiteiten niet direct verband
houden met of nodig zijn voor het beheer van:
- Vogelrichtlijngebied Waddenzee
- Habitatrichtlijn ‘Waddenzee’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Texel’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Vlieland’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Terschelling’
2. Huidige praktijk
Sinds het jaar 2000 mag er geen zand meer worden gewonnen
in de Waddenzee, met uitzondering van het zand dat vrijkomt
bij het onderhoud van de vaargeulen. Deze beperking is
ingesteld vanwege de invloed van zandonttrekking op de
natuurlijke ontwikkeling van de Waddenzee en de versterking
van de kusterosie in de Noordzeekustzone en de Waddenzee
(Rijkswaterstaat, 1997). De hoeveelheid gewonnen zand
varieert sterk, zie tabel. De vraag of het zand aan land wordt
gebracht is afhankelijk van de kwaliteit van het zand (met
name korrelgrootte) en de afzetmogelijkheden. Er zijn geen
vergunningen nodig voor het winnen van zand ten behoeve van
vaargeulonderhoud, wanneer het gaat om waterstaatswerken.

Hoeveel gewonnen zand uit vaargeulonderhoud in m3
(Jaarboek Waddenzee 2001, Waddeninzicht 2003,
pers. mededeling (2005)F. Maas, RWS-Directie Noord
Nederland)
jaar
gewonnen zand in m3
________________________________________________
2001	
2002
2003
2004

88.000
331.000
436.000
302.000

3. Instandhoudingsdoelstellingen, gevolgen en significantie
De gevolgen van zandwinning zijn vergelijkbaar met het
reguliere vaargeulonderhoud, met het verschil dat het
sediment niet teruggestort maar onttrokken wordt. In
deze format wordt alleen ingegaan op de gevolgen van het
onttrekken van sediment aan de Waddenzee, niet op de
baggerwerkzaamheden in het kader van vaargeulonderhoud.
De gevolgen van het baggeren worden beschreven in de
‘format vaargeulonderhoud’ (zie paragraaf 6.2.1).

zand uit de Noordzeekustzone optreedt. Het gevolg daarvan is
dat er in de kustzone (meer) zand gesuppleerd moet worden.
Er bestaat vrij veel kennis over de gevolgen van zandwinning
in de Waddenzee, maar deze dateert uit de periode voor
het jaar 2000 waarin zandwinning buiten het reguliere
vaargeulonderhoud nog was toegestaan en dus op een veel
grotere schaal werd toegepast. Wanneer alleen gekeken wordt
naar de onttrekking van zand kunnen er gevolgen optreden op
zandbanken en platen doordat er veranderingen optreden in
de aanvoer van sediment en erosieprocessen. Door de relatief
kleine schaal waarop zandwinning momenteel plaatsvindt (ter
vergelijking: er gaat per jaar via de zeegaten van Marsdiep tot
en met de Eems zo’n 40,6 – 55,5 miljoen m 3 sediment heen
en weer tussen de Noordzee en de Waddenzee (Hoeksema et
al., 2004)), en het feit dat er alleen in geulen gewonnen wordt
waar het sediment ecologisch minder waardevol is dan op de
platen, worden voor de Wadden als geheel geen significante
gevolgen verwacht (expert judgement H. Mulder).

Wanneer sediment wordt onttrokken groeit de
sedimentbehoefte van de Waddenzee, waarna aanvulling met

Het winnen kan echter wel leiden tot de lokale aantasting
(afkalving, verlaging en verdrinking) van de naastliggende
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Habitattypen
1110
1140
Effecten

Mitigatie
Significantie

Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken
Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
Lokale en tijdelijke erosie van zandbanken
Door de dynamische processen in de Waddenzee zal zandontrekking op de huidige schaal niet
meetbaar zijn op de Waddenzee als geheel, maar kan lokaal (ordegrootte km) tot (tijdelijke)
plaaterosie leiden.
geen
Geen

Habitatsoorten
1364
1365
Effecten
Mitigatie
Significantie

Grijze zeehond
Gewone zeehond
Lokaal kan zich (tijdelijk) enige plaaterosie voordoen waardoor de zeehonden zich wellicht zullen
moeten verplaatsen
geen
geen

Vogelsoorten
Effecten
Mitigatie
Significantie

Lokaal kan zich (tijdelijk) enige plaaterosie voordoen waardoor de wadvogels zich wellicht zullen
moeten verplaatsen om te rusten of te foerageren
geen
geen
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intergetijdeplaten, vooral als dit grootschalig gebeurt
(ordegrootte miljoen kuub; vergelijk Oosterschelde). Dit blijkt
uit directe waarnemingen (Beukema e.a., pers. med.) en uit
experimenten met zandwinning in het Kikkertgat (Werkgroep
1, 1981). Bij het beëindigen van de winning kan herstel
optreden van de platen (Werkgroep 1, 1981). Verder kan het
verschijnsel van “stroomtrekken” (meer water loopt via de
gebaggerde route; al-dan-niet ten koste van andere routes)
optreden wanneer zich door de verdieping een ander patroon
van waterstromingen gaat instellen: bij lokale winning zal
dit een lokaal effect zijn. De invloed van de winning op de
kustafslag en daarmee op de duinen zal naar verwachting over
vele kilometers worden uitgesmeerd (leidend tot maximaal
ordegrootte meter/jaar kustachteruitgang wat wegvalt in
de normale kustdynamiek) en zal daarmee niet significant
zijn. Bovendien wordt afslag weer gecompenseerd door
zandsuppleties, waardoor het effect tijdelijk zal zijn.
In het licht van zandwinning zijn in de onderstaande tabellen
alle (mogelijk) relevante beschermde soorten en habitattypen
opgesomd. In elk van deze tabellen staat tevens een indicatie
weergegeven van de mogelijke gevolgen (indien relevant)
en de eventuele verwachte significantie van elk van de
afzonderlijk beschreven gevolgen.
4. Positieve/mitigerende maatregelen
Het voorliggende geselecteerde beleidspunt gaat niet
vergezeld van een nuancering, clausulering dan wel inperking
binnen de betreffende pkb-passage welke mitigerend
inwerken op de hierboven genoemde gevolgen.
5. Positieve en negatieve beïnvloeding
Door de schaal waarop zandwinning in de huidige praktijk
plaatsvindt, zich beperkend tot de geulen, en de natuurlijke
aanvoer van zand uit de kustzone worden geen significante
gevolgen van zandwinning verwacht.
6. Conclusie ‘passende beoordeling’
Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat de gevolgen die
zouden kunnen optreden door het onttrekken van zand aan de
Waddenzee niet significant zijn.
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden dat als gevolg van de hierboven besproken activiteit

geen aantasting van de natuurlijke kenmerken van het
betrokken gebied zal optreden.
Literatuur
Hoeksema H.J., et al. (2004). Bodemdalingstudie Waddenzee
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en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie
Noord-Nederland.
Werkgroep 1 (Stuurgroep zandwinning in de Waddenzee)
(1981). Zandwinning in de Waddenzee: resultaten van een
hydrografisch-sedimentologisch en biologisch-ecologisch
onderzoek. Rapport Rijkswaterstaat, 40 blz.

123

Beoordelingsformat pkb Waddenzee
6.11.2. Ontgrondingen : Schelpenwinning’

WRO. In het waddengebied zijn voor de periode 2005-2007 aan
6 bedrijven vergunningen verleend.

1. Onderwerp van passende beoordeling
Sinds 1990 is er een geleidelijke afname in de schelpenpro“De schelpenwinning in de Waddenzee wordt gereguleerd door ductie waar te nemen. Deze daling zou wel eens structureel
contingentering en zonering”.
kunnen zijn, door de afname van de eutrofiëring (minder productie) en de verhoogde watertemperaturen ’s winters (minder
Beheer
broedval van kokkels). Beide veranderingen zijn nadelig voor
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of de
de biomassa van kokkels (De Vlas, 2004). Verwacht wordt
hieruit voortvloeiende concrete activiteiten niet direct verband daarom dat in de toekomst de schelpenproductie geleidelijk
houden met of nodig zijn voor het beheer van:
verder zal verminderen door het terugdringen van de eutro- Vogelrichtlijngebied Waddenzee
fiëring (minder schelpdieren in de Waddenzee, langzamere
- Habitatrichtlijn ‘Waddenzee’ en/of
groei). Dit zal leiden tot een verdere geleidelijke afname van
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Texel’ en/of
het te winnen quotum, omdat het quotum is gekoppeld aan de
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Vlieland’ en/of
natuurlijke schelpenaanwas. Het quotum wordt bepaald door
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Terschelling’
de vergunningverlener.
2. Huidige praktijk
In de Waddenzee en de aangrenzende buitendelta’s mag
in drie grote geulsystemen (Marsdiep, Vlie, Friese Zeegat)
schelpenwinning plaatsvinden beneden het niveau van NAP
–5 meter. De jaarlijks gewonnen hoeveelheid schelpen in
de Waddenzee en de buitendelta’s van de aangrenzende
Noordzeekustzone mag niet meer bedragen dan het langjarig
gemiddelde van de natuurlijke netto schelpenproductie,
waarvan de helft en tot een maximum van 90.000 m 3 per jaar
in het pkb-gebied. Per zeegat is een maximum vastgesteld.

Reguliere voorwaarden voor vergunningverlening:
- De winning van schelpen mag uitsluitend plaatsvinden
binnen de gebieden, die zijn aangegeven op de bij de
vergunning behorende overzichtstekening;
- Indien per kalenderjaar en binnen de vergunningsvoorwaarden minder dan 60% gewonnen is van het totaal toegestane
quotum schelpen per jaar, kan de vergunning worden ingetrokken of de vergunning worden gewijzigd door het verlagen van het quotum;
- Geen winning van schelpen mag plaatsvinden op de hierna
aangeduide locaties:
- binnen een afstand van 500 meter van waterkeringen,
Schelpenwinning vindt het hele jaar door plaats en wordt
in de Waddenzee met steekhopperzuigers uitgevoerd.
kwelders, kunst¬werken, dammen, stranden en in gebruik
Steekhopperzuigers kunnen – in tegenstelling tot sleepzuigers
zijnde kabels en buisleidingen;
- binnen een zone van 500 meter gemeten
die grotere oppervlakten afzuigen – op een min of meer
vaste winpositie tot circa vier meter diep een schelpenlaag
vanuit afgebakende mosselpercelen en
opzuigen. De schelpen worden met het zand uit de bodem door
mosselzaadinvanginstallaties, en voorts binnen een zone
van 1000 meter zonder voorafgaande toestemming van de
een zuigbuis opgezogen en aan boord uitgezeefd, waarna het
meegezogen zand weer teruggespoeld wordt. In Schans et
visserijkundig ambtenaar van de Directie Visserij van LNV;
al. (2003) wordt geschat dat er maximaal 15 maal het volume
- binnen een afstand van 1500 meter van werp-, rust- en
aan gewonnen schelpen aan sediment wordt omgezet. Het
zooggebieden van zeehonden en op 500 meter van vogelteruggestorte sediment komt deels terecht in de pas gezogen
concentraties;
- in gebieden met een geringere diepte dan NAP -5 meter;
winput, deels op de bodem naast de put en sedimenteert deels
- binnen 40 meter van natuurlijke mosselbanken;
op grote afstand van de put (Cramer et al., 1998; Schans et al.,
- ter plaatse van aangetroffen mosselzaadbanken, tenzij
2003; Verkeer & Waterstaat, 2004a, 2004b).
Voor het winnen van schelpen zijn vergunningen nodig in het
met uitdrukkelijke toestemming van het districtshoofd en/
kader van de Ontgrondingenwet, Natuurbeschermingswet en
of voornoemde visserijkundig ambtenaar en de directeur
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Noord van het Ministerie van LNV te Groningen;
- in de krachtens de Natuurbeschermingswet aangewezen
artikel 17 gebieden tijdens verboden periodes, als
gepubliceerd op de meest recente hydrografische kaarten
1811 en 1812;
- buiten geconcentreerde (dode) schelpenvoorkomens;
- In gebieden waarin zich levende schelpenbanken
bevinden.
- Door de schelpenwinning mogen geen blijvende putten
ontstaan. Wadplaten mogen niet worden aangetast.

hierdoor ca. 1% van het oppervlak van de geulbodem beneden
NAP –5 meter in de Waddenzee op jaarbasis verstoord wordt
(Schans et al., 2003).

Naar aanleiding van de toetsing van het voorkeurscenario
schelpenwingebieden in de Waddenzee aan de HVR wordt
in de Tweede partiële herziening Landelijke Beleidsnota
Schelpenwinning (Verkeer & Waterstaat, 2004a) het volgende
geconcludeerd:
“Bodem(fauna)verstoring, vertroebeling en rustverstoring
door schelpenwinning hebben ecologisch gezien geen sig3. Instandhoudingsdoelstellingen, gevolgen en significantie
nificant effect op de schaal van een zeegatsysteem of het
De gevolgen van schelpenwinning zijn in het kader van de door diepe geulareaal in de Waddenzee. De verschillende effecten
zijn zelfs zo klein (kleiner dan of ongeveer gelijk aan 1%) dat
de minister van Verkeer en Waterstaat vastgestelde Tweede
partiële herziening Landelijke Beleidsnota Schelpenwinning
ze ook geen noemenswaardige rol spelen bij cumulatie van
(Verkeer & Waterstaat, 2004a) getoetst aan de pkb-Waddenzee effecten. Daarbij komt dat door geleidelijke afname van het
en de VHRlijn. Hierin is geconcludeerd dat een passende
winquotum en door zonering (conform de beleidswijziging) de
beoordeling niet nodig wordt geacht, omdat op basis van de
zeer geringe effecten nog kleiner worden. Naast het effect op
uitgevoerde voortoets voldoende zekerheid is verkregen dat
bestaande natuurwaarden is in het evaluatie-onderzoek van
er geen significante gevolgen te verwachten zijn. In deze
de wingebieden aandacht besteed aan het effect van schelpenformat worden de mogelijke gevolgen van schelpenwinning
winning op mogelijke ontwikkeling van biotopen op schelpenbeoordeeld aan de hand van de gegevens in deze beleidsnota.
banken in een ongestoorde situatie op de geulbodems. De conDe evaluatie van het schelpenwinning beleid is gebaseerd op
clusie is dat de voorgenomen gewijzigde winsituatie hiervoor
een aantal basisrapporten (Schans et al., 2003; Nicolai et al.
betere kansen biedt dan de huidige winsituatie.”
2004; en Vlas (2004).
4. Positieve maatregelen/bepalingen
In het licht van het winnen van schelpen zijn in de
Het voorliggende geselecteerde beleidspunt gaat vergezeld
onderstaande tabellen alle (mogelijk) relevante beschermde
van een inperking binnen de betreffende pkb-passage welke
soorten en habitattypen opgesomd. In elk van deze tabellen
mitigerend inwerkt op de hierboven genoemde gevolgen:
staat tevens een indicatie weergegeven van de mogelijke
“Uitgangspunt is dat de jaarlijks gewonnen hoeveelheid
gevolgen (indien relevant) en de eventuele verwachte
schelpen in de Waddenzee en de buitendelta’s van de
significantie van elk van de afzonderlijk beschreven gevolgen. aangrenzende Noordzeekustzone niet meer bedraagt
dan het langjarig gemiddelde van de natuurlijke nettoSchelpenwinning kan van invloed zijn op beschermde
schelpenproductie, waarvan de helft en tot een maximum van
natuurwaarden door het eroderen van randen van zand90.000 m 3 per jaar in het pkb-gebied. Schelpenwinning wordt
of slikplaten, het verstoren van vogels die foerageren in
alleen toegestaan beneden het niveau van NAP –5 meter”.
wadgeulen en op de slik- en wadplaten, verstoring van
zeehonden door de werkzaamheden en een verhoogde
5. Positieve en negatieve beïnvloeding
troebelheid in de waterkolom wanneer kleischelpen gewonnen De gevolgen van schelpenwinning in de Waddenzee zijn
worden (Stuurgroep, 1981). De hoeveel omgezet sediment is
onderzocht ten behoeve van de Landelijke Beleidsnota
aanzienlijk. Doordat na winning sediment teruggestort wordt
Schelpenwinning. De gevolgen op slikwadden en zandplaten,
en niet verspreid in het systeem vindt alleen bedekking en
vissen, zeehonden en vogels worden door middel van de
daardoor sterfte van bodemfauna plaats in de nabijheid van de voorwaarden die aan de vergunning verbonden zijn zoveel
winput.Hierdoor zijn de effecten beperkt. Er is berekend dat
mogelijk gemitigeerd. Door deze mitigerende maatregelen,
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Habitattypen
1110
1140
Effecten

Mitigatie

Significantie

Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken
Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
Verontreiniging met stoffen;
Verhoogde troebelheid in de waterkolom;
Verstoring van lokaal aanwezige bodemfauna, met sterfte tot gevolg;
Verandering van de morfologie van zandbanken.
Voorwaarden binnen vergunningverlening:
- Alleen schelpenwinning in geulen dieper dan NAP –5 m;
- Geen schelpenwinning in gebieden waarin zich levende schelpenbanken bevinden;
- Door schelpenwinning mogen geen blijvende winputten ontstaan.
Met inachtneming van bovenstaande: geen

Habitatsoorten
1095
1099
1103
Effecten

Mitigatie
Significantie
1364
Effecten
Mitigatie

Significantie

Zeeprik
Rivierprik
Fint
Verstoring door werkzaamheden (aanwezigheid, geluid); Fint is gevoelig door aanwezigheid van een
grote zwemblaas die is verbonden met het middenoor (Kenyon et al., 1998));
Verontreiniging met stoffen.
Kleine kans dat genoemde effecten van invloed zijn op deze soorten gezien de korte verblijftijd van
de soort in de Waddenzee (expert judgement Z. Jager). Bovendien vindt schelpenwinning plaats in de
zeegaten, terwijl deze soorten voornamelijk in het Eems-Dollard estuarium worden aangetroffen.
geen
Geen
Grijze Zeehond
Verstoring door werkzaamheden; met name in de zoogperiode (december-januari)
Zeehonden zijn gevoelig voor laagfrequente geluiden (Richardson et al., 1995)
Voorwaarden binnen vergunningverlening:
- Geen winning van schelpen mag plaatsvinden binnen een afstand van 1500 meter van werp-,
rust-, en zooggebieden van zeehonden;
- Geen winning van schelpen mag plaatsvinden in de krachtens de Natuurbeschermingswet
aangewezen artikel 17 gebieden tijdens verboden periodes.
Met in achtneming van bovenstaande: geen
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Habitatsoorten
1365

Gewone Zeehond

Effecten

Verstoring door werkzaamheden; met name in de zoogperiode (mei-juli)
Zeehonden zijn gevoelig voor laagfrequente geluiden (Richardson et al., 1995)
Voorwaarden binnen vergunningverlening:
- Geen winning van schelpen mag plaatsvinden binnen een afstand van 1500 meter van werp-,
		 rust-, en zooggebieden van zeehonden;
- Geen winning van schelpen mag plaatsvinden in de krachtens de Natuurbeschermingswet
		 aangewezen artikel 17 gebieden tijdens verboden periodes.
Met in achtneming van bovenstaande: geen

Mitigatie

Significantie
Vogelsoorten
Effecten

Verstoring foeragerende, rustende en ruiende vogels door werkzaamheden;
Verhoogde troebelheid vermindert zicht voor zichtjagers (bijvoorbeeld Sterns);
Indirect via aantasting lokale bodemfauna.
Mitigatie
Voorwaarden binnen vergunningverlening:
- Geen winning van schelpen mag plaatsvinden binnen een afstand van 500 meter van
		 vogelconcentraties;
- Geen winning van schelpen mag plaatsvinden binnen een afstand van 40 meter van mosselbanken;
			 Alleen schelpenwinning in geulen dieper dan NAP –5 m;
- Geen schelpenwinning in gebieden waarin zich levende schelpenbanken bevinden.
Significantie
Met in achtneming van bovenstaande: geen
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door de geleidelijke afname van het winquotum (het totale
quotum voor de Waddenzee, buitendelta en Noordzeekustzone
daalt van 200.000 m 3 in 2005 tot 180.000 m 3 in 2008) en door
zonering zullen er geen significante gevolgen optreden door
het winnen van schelpen.
6. Conclusie ‘passende beoordeling’
Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat de gevolgen die
op zouden kunnen treden door het winnen van schelpen
grotendeels worden voorkomen door het uitvoeren van
mitigerende maatregelen.
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden dat als gevolg van de hierboven besproken activiteit
geen aantasting van de natuurlijke kenmerken van het
betrokken gebied zal optreden.
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Beoordelingsformat pkb Waddenzee
6.12 Archeologie : Archeologisch onderzoek
1. Onderwerp van passende beoordeling is de uitspraak:
“Onderzoek naar en berging van archeologisch waardevolle
scheepswrakken en ondergeslibde nederzettingen in de
Waddenzee kan onder voorwaarden worden toegestaan,
als deze door toedoen van natuurlijke fysische processen
aan de oppervlakte van de zeebodem komen. Onderzoek
van archeologische waarden dat de bodem niet beroert en
anderszins niet leidt tot aantasting van de te beschermen en
te behouden waarden en kenmerken van de Waddenzee is
daarmee niet uitgesloten.”
Beheer
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of de
hieruit voortvloeiende concrete activiteiten niet direct verband
houden met of nodig zijn voor het beheer van:
- Vogelrichtlijngebied ‘Waddenzee’
- Habitatrichtlijngebied ‘Waddenzee’
- Habitatrichtlijngebied ‘Duinen Texel’
- Habitatrichtlijngebied ‘Duinen Vlieland’
- Habitatrichtlijngebied ‘Duinen Terschelling’
2. Huidige praktijk
Het beleid voor de bescherming van historische
scheepswrakken en nederzettingen ziet bewust af van de
mogelijkheid om onderzoek te verrichten door het doen van
zelfstandige opgravingen. Wel wordt studie gemaakt van
blootgespoelde scheepswrakken. Indien haalbaar, worden
deze opnieuw in de bodem geconserveerd. In de huidige
praktijk zijn binnen de hierboven genoemde gebieden op 6
locaties (alle gelegen in de Texelstroom ten oosten van het
eiland Texel) blootgespoelde scheepswrakken afgedekt met
kunststoffen gaasdoek, teneinde aldus te bevorderen dat zand
wordt ingevangen dat voor afdoende afdekking van wrakken
zorg draagt. Een dergelijk gaasdoek heeft een gemiddelde
afmeting van 20 bij 50 m.
Hiervoor zijn geen vergunningen verleend. Daarom heeft er
tevens per individueel geval geen toetsing aan de Vogel- en
Habitatrichtlijn plaatsgevonden.

3. Instandhoudingsdoelstellingen, effecten en significantie
Op grond van de aanname dat er enkele malen per jaar
een kort onderzoek (dagbezoek) plaatsvindt aan een
acheologisch belangwekkende locatie en dat er één maal in
de 2 jaar door de ROB wordt besloten om een blootgespoeld
scheepswrak af te dekken met gaasdoek, en tevens onder
de aanname dat dit nagenoeg uitsluitend te verwachten valt
in de westelijke Waddenzee aan de randen van grote geulen,
zijn in de onderstaande tabellen alle (mogelijk) relevante
beschermde soorten en habitattypen opgesomd. In elk van
deze tabellen staat tevens een indicatie weergegeven van de
mogelijke effecten (indien relevant) en de eventuele verwachte
significantie van elk van de afzonderlijk beschreven effecten.
NB: strikt genomen, is het afdekken met gaasdoek geen
onderzoekshandeling, maar het wordt in dit format toch als
daaraan verbonden handeling beoordeeld, mede omdat het
binnen de implicaties van deze pkb-uitspraak een relatief
groot effect heeft op de Waddenzee (men kan het opvatten als
middel om later onderzoek mogelijk te maken).
4. Positieve maatregelen en bepalingen
Het voorliggende geselecteerde beleidspunt gaat wel
vergezeld van een nuancering, clausulering dan wel inperking
binnen de betreffende pkb-passage welke mitigerend inwerkt
op de hierboven genoemde effecten:
”Acheologisch onderzoek wordt slechts toegestaan onder
de voorwaarde dat geen bodemberoering optreedt en dat
onderzoek het niet leidt tot aantasting van de te beschermen
waarden en kenmerken van de Waddenzee”.
5. Positieve en negatieve beïnvloeding
Onder de gestelde voorwaarden is er geen twijfel over, dat de
activiteit ‘archeologisch onderzoek’ geen significante gevolgen
zal hebben voor de relevante habitattypen en soorten.
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Habitattypen
1110
Effecten

Mitigatie

Significantie

Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken
De stukken gaasdoek die worden benut bij de conservering van scheepswrakken beïnvloeden in zeer
lichte mate de sedimentatiepatronen in de directe omgeving en daarmee de ligging en afmetingen
van nabij gelegen geulen. De geringe maaswijdte van het gaasdoek belet het voortbestaan van grotere
schelpdieren. Wormen en sessiele fauna en –flora worden niet in hun voortbestaan gehinderd;
integendeel, het gaasdoek kan als een kunstmatig rif werken voor sessiele dieren en planten en dit
rif kan weer gunstig zijn voor bodembewonende vissen en schaaldieren (ROB, pers.med.).
Niet eenvoudig. Verwijdering van het gaasdoek zodra voldoende zanddekking op het scheepswrak is
ontstaan, introduceert opnieuw het gevaar van blootspoelen. Opgraven van scheepswrakken is strijdig
met beleidsuitgangspunt.
De huidige en te verwachten oppervlakte van het gaasdoek dat voor dit doel wordt gebruikt is
verwaarloosbaar klein ten opzichte van het totale oppervlak van dit habitattype. In de bodemfauna kan
verrijking van soorten optreden door vestiging van epibenthische soorten. Ook dit effect is lokaal.

Vogelsoorten

Effecten

Mitigatie
Significantie

Bij vogelsoorten die zich in habitattypen 1110 voeden met schelpdieren (duikeenden e.d.) betreft het
de volgende effecten. Tevens is de waarschijnlijke mitigatie omschreven. De beoordeling van het
resterend effect staat bij significantie.
Zeer incidentele en kortstondige verstoring van vogels die (vooral) in de westelijke Waddenzee in
de buurt van geulen fourageren of rusten door het bezoek van een gesignaleerd nieuw of reeds
geconserveerd scheepswrak door een onderzoeksvaartuigje met enkele personen. Verstoring
gedurende enkele uren op enkele dagen per jaar.
Verminderd fourageergebied voor schelpdiervissende vogelsoorten; mogelijk verminderd aanbod van
bodemvissen voor visvissende vogelsoorten. Hier staat tegenover dat de ontwikkeling van benthische
fauna en flora op het kunstgaasdoek een nieuwe voedselbron is voor met name vissen. Voor de
duidelijkheid zij opgemerkt dat het gebruikte gaas (‘steigergaas’) te fijnmazig is om voor vogels een
risico te vormen van verstrikking.
Voor alle geselecteerde vogelsoorten betreft het een uiterst geringe vermindering van voedselareaal
en voedselaanbod, alsmede foerageertijd die hier als niet-significant wordt beoordeeld (Smit, 2001).

Zeezoogdieren en Fint
Effecten

Mitigatie
Significantie

Kans op incidentele verstoring door onderwatergeluid van schepen, gebruikt bij onderzoek aan en
consolideren van en na-controleren van scheepswrakken. Voor de duidelijkheid zij opgemerkt dat het
gebruikte gaas te fijnmazig is om voor zeezoogdieren en vissen een risico te vormen van verstrikking.
Omdat er gelegenheid is tot vluchten en dit effect zeer incidenteel optreedt, kan het als niet
significant worden beoordeeld voor de instandhouding van deze dierpopulaties.

130

6. Conclusie ‘passende beoordeling’
Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat de effecten die zouden
kunnen optreden door onderzoek aan scheepswrakken
en door de bescherming ervan tegen blootspoeling niet
significant zijn.
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden dat als gevolg van de hierboven besproken activiteit
geen aantasting van de natuurlijke kenmerken van het
betrokken gebied zal optreden.
Literatuur
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Beoordelingsformat pkb Waddenzee
6.13.1 Recreatie : Beperkte capaciteitsvergroting voor de
recreatievaart
1. Onderwerp van passende beoordeling
‘In de westelijke Waddenzee en in het Eemsgebied wordt een
beperkte capaciteitsvergroting voor de recreatievaart binnen
bestaande havens mogelijk geacht’
Het verschil met format 6.13.2 (= vergroten aantal ligplaatsen
tot max. 4400) betreft het gegeven dat in format 6.13.1 de
verdeling over de verschillende gebieden wordt aangegeven
(dus de gebiedskeuze) en waarbij niet wordt aangegeven
wat het maximum aantal ligplaatsen mag zijn binnen deze
gebieden.
Beheer
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of de
hieruit voortvloeiende concrete activiteiten niet direct verband
houden met of nodig zijn voor het beheer van:
- Vogelrichtlijngebied Waddenzee
- Habitatrichtlijn ‘Waddenzee’en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Texel’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Vlieland’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Terschelling’
2. Huidige praktijk
Afhankelijk van de veranderingen ten opzichte van de huidige
situatie is mogelijk een Nb-wetvergunning of –ontheffing
nodig. Als er geen sprake is van mogelijke externe werking
en/of beïnvloeding van de te beschermen waarden binnen
het pkb-gebied als gevolg van de capaciteitsvergroting dan
is hiervoor geen vergunning c.q. ontheffing noodzakelijk.
Uitbreiding van havencapaciteit richting duingebieden op de
waddeneilanden ligt niet voor de hand, waardoor mogelijke
aantasting van de daar aanwezige habitats niet in de rede ligt.
Capaciteitsvergroting zal evenwel tot gevolg kunnen hebben
dat er meer vaarbewegingen in en rond het pkb-gebied zullen
optreden. Belangrijkste (in-)directe effecten zullen dan ook
zijn een geringe toename van de kans op calamiteiten en
een meer of minder grote toename van effecten als gevolg
van aanwezigheid, m.a.w. (mogelijke) verstoring van te
beschermen soorten en habitats.
Uit de monitoring van de watersport op de Waddenzee
(Stuurgroep Waddenprovincies, 2001) blijkt dat de sluizen bij
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Habitattypen
1110
1130
1330
Effecten
Mitigatie
Significantie

1140
1310
1320
Effecten

Mitigatie
Significantie

2110
Effecten
Mitigatie
Significantie

Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken
Estuaria
Atlantische schorren met kweldergrasvegetatie
Mogelijke toename vervuiling (kans op extra hoeveelheden afval, als gevolg van aanvaringen en/of
emissie van milieuvreemde stoffen) als gevolg van meer vaarbewegingen
Ontzien van oostelijk waddengebied (zonering gebruik)
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat de beperkte
capaciteitsvergroting voor de recreatievaart geen significante effecten zal hebben op de hierboven
genoemde habitattypen
Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
Eenjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Zeekraal en andere
zoutminnende planten
Schorren met slijkgrasvegetatie
Mogelijke toename vervuiling (kans op extra hoeveelheden afval, als gevolg van aanvaringen en/of
emissie van milieuvreemde stoffen) als gevolg van meer vaarbewegingen
Beschadiging habitat als gevolg van droogvallen
Ontzien van oostelijk waddengebied (zonering gebruik)
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat de beperkte
capaciteitsvergroting voor de recreatievaart geen sinificante effecten zal hebben op de hierboven
genoemde habitattypen
Embryonale wandelende duinen
Bij aanvaring kans op zinken van één of meerdere vaartuigen binnen dit habitat ingeval van bijzondere
omstandigheden (zware storm etc.)
Ontzien van oostelijk waddengebied (zonering gebruik)
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat de beperkte
capaciteitsvergroting voor de recreatievaart geen significante effecten zal hebben op de hierboven
genoemde habitattypen
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Habitatsoorten
1364
1365
Effecten
Mitigatie
Significantie

Grijze Zeehond
Gewone Zeehond
Iets grotere kans op verstoring door aanwezigheid en vaarbewegingen.
Verstoring als gevolg van extra onder- en bovenwatergeluid.
- instelling gesloten gebieden
- naleving Gedragscode waterrecreatie
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat de beperkte
capaciteitsvergroting voor de recreatievaart geen significante effecten zal hebben op de hierboven
genoemde habitatsoorten

		Om verstoring van de bovengenoemde habitatsoorten te voorkomen gelden een aantal
algemene bepalingen vanuit de Natuurbeschermingswet (Artikel 16). Daarnaast zijn locaties als
zoog- en rustgebieden van de Gewone en Grijze zeehond beschermd middels artikel 17 van de
Natuurbeschermingswet. Door deze maatregelen zal verstoring als gevolg van aanwezigheid of de
effecten van geluidsproductie boven en onder water worden voorkomen.
Vogelsoorten
Ook hier geldt dat de mogelijke invloeden voornamelijk bestaan uit de toename van verstoring als
gevolg van een toename van vaarbewegingen en de een toename van de kans op een calamiteit.
Effecten
Mitigatie
Significantie

Mogelijk een kleine toename op de kans van verstoring als gevolg van toename aantal
vaarbewegingen en in geval van calamiteit.
- instelling gesloten gebieden
- naleving Gedragscode waterrecreatie
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat de beperkte
capaciteitsvergroting voor de recreatievaart geen significante effecten zal hebben op de zich
kwalificerende vogelsoorten
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Den Oever en Kornwerderzand veruit de meeste passages
tellen, namelijk gezamenlijk ruim 55.000. De sluizen bij Den
Helder, Harlingen en Lauwersoog tellen per jaar rond de
10.000 passages en bij Delfzijl (sluis Farmsum) passeerden
bijna 8000 schepen. Overigens hebben de voornoemde cijfers
alleen betrekking op de recreatievaartuigen.
Uit periodieke waarnemingen met een vliegtuig (Stuurgroep
Waddenprovincies, 2001) blijkt, dat het gros van de
watersportvaartuigen zich beweegt in de grote vaargeulen
van en naar de eilanden. Een klein deel beweegt zich over het
wantij en en nog kleiner deel valt wel eens droog.
3. Instandhoudingsdoelstellingen, effecten en significantie
In het licht van een beperkte capaciteitsvergroting voor
de recreatievaart in de westelijke Waddenzee en in het
Eemsgebied binnen bestaande havens zijn in de onderstaande
tabellen alle (mogelijk) relevante beschermde soorten en
habitattypen opgesomd waar deze plannen van invloed op
zouden kunnen zijn. In elk van deze tabellen staat tevens
een indicatie weergegeven van de mogelijke gevolgen (indien
relevant) en de eventuele te verwachten significantie van
elk van de afzonderlijk beschreven gevolgen. Bedacht moet
worden dat mogelijke gevolgen betrekking heeft op een iets
verhoogde kans op calamiteiten, een geringe toename van
het aantal vaarbewegingen en mogelijke effecten van extra
droogvallen.
		
Op dit moment is het effect van het recreatieve medegebruik
richting vogels voornamelijk beperkt tot verstoring door
aanwezigheid van de vaartuigen, waarbij de piekperiode
in augustus valt (Stuurgroep Waddenprovincies, 2001). Op
dat moment zijn nog geen grote aantallen overwinteraars
aanwezig. Het effect van deze toename is daarom (naar
schatting) niet erg groot. De omvang van het beïnvloede
gebied zal nauwelijks toenemen zolang de toename van
vaarbewegingen beperkt blijft tot de vaargeulen. Vogels
raken (deels) gewend aan deze verstoring (Smit, 2003) en
zullen het gebied (afhankelijk van de vogelsoort) meer of
minder mijden. Met andere woorden; effect is aanwezig, maar
in hoeverre er extra effect gaat optreden als gevolg van de
capaciteitsvergroting, is onduidelijk, maar naar inschatting
niet groot. Het aantal extra vaarbewegingen in het westelijke
waddengebied en de Eems zal geen wezenlijke toename van
verstoring veroorzaken. Ook een mogelijke toename van

droogvallen zal effect kunnen hebben. In het kader van de
gemaakte afspraken in de Erecode voor Wadliefhebbers zou
extra verstoring niet mogelijk moeten zijn. Uit de evaluatie van
deze afspraken zal dit moeten blijken.
4. Positieve maatregelen/ bepalingen
Het voorliggende geselecteerde beleidspunt gaat vergezeld
van de volgende nuancering: er mogen geen nieuwe
jachthavens in of direct grenzend aan de Waddenzee worden
aangelegd.
5. Positieve en negatieve beïnvloeding
De beperkte capaciteitsvergroting voor de recreatievaart
van bestaande jachthavens heeft betrekking op de westelijke
Waddenzee en het Eemsgebied. Dit zijn de gebieden met op dit
moment reeds de meeste scheepvaart, er zal daardoor naar
verwachting weinig extra milieudruk optreden.
6. Conclusie beoordeling
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden dat de natuurlijke kenmerken niet zullen worden
aangetast.
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Beoordelingsformat pkb Waddenzee
6.13.2 Recreatie: Vergroten aantal ligplaatsen tot max. 4400

van ruim 4200 zien, dit aantal is overigens exclusief de
chartervaart (concept achtergrondnotitie Convenant
Vaarrecreatie Waddenzee, 2005). Duidelijk is wel dat de
1. Onderwerp van passende beoordeling
effecten op habitats en/ of soorten voornamelijk zal bestaan
Het aantal ligplaatsen voor de recreatievaart in de bestaande
uit een grotere kans dat er aantasting en/ of verstoring plaats
havens van Texel (Oudeschild), Vlieland, Terschelling,
zal vinden binnen het pkb-gebied ten opzichte van de huidige
Ameland, Schiermonnikoog, Den Helder, Den Oever,
situatie (indirecte effecten).
Harlingen, Oostmahorn, Zoutkamp, Noordpolderzijl, Delfzijl en De verschillende overheden en belanghebbende partijen
Termuntenzijl mag maximaal 4400 bedragen.
hebben in 2003 een afsprakennotitie ondertekend waarin
Verschil met format 6.13.1 (=beperkte capaciteitsvergroting
wordt aangegeven wat er van de ondertekenaars wordt
voor recreatievaart in bestaande havens mogelijk in de
verwacht met betrekking tot het gebruik van de Waddenzee.
westelijke Waddenzee en in het Eemsgebied) betreft het
De afspraken worden via een folder aan de gebruikers van
gegeven dat in format 6.13.2 wordt aangegeven wat het
het waddengebied kenbaar gemaakt door de verspreiding
maximum aantal ligplaatsen in het hele waddengebied
van de zogenaamde erecodefolder. Hierin is onder andere
mag worden, zonder de verdeling aan te geven over de
afgesproken dat verstoring van vogels en zeehonden wordt
verschillende gebieden.
voorkomen door voldoende afstand te houden tot concentraties
van deze soorten. Voor het droogvallen van schepen op
Beheer
wadplaten worden minder stringente regels gehanteerd dan
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of de
voorheen. Voorwaarde is wel dat men de opgestelde regels
hieruit voortvloeiende concrete activiteiten niet direct verband in de ‘Erecode voor Wadliefhebbers’ navolgt. Een indicatie
houden met of nodig zijn voor het beheer van:
van het aantal vaarbewegingen kan worden verkregen door
- Vogelrichtlijngebied Waddenzee
het aantal sluispassages van passerende plezierjachten te
- Habitatrichtlijn ‘Waddenzee’en/of
volgen. Deze tellingen worden gehouden bij de sluizen van Den
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Texel’ en/of
Helder, Den Oever, Kornwerderzand, Harlingen, Lauwersoog,
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Vlieland’ en/of
Delfzijl, Termuntenzijl en Nieuw Statenzijl. Deze laatste
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Terschelling’
twee worden bij de rapportages over de sluispassages niet
meegenomen omdat het aantal vaartuigen dat deze sluizen
2. Huidige praktijk
passeert zeer gering is. In de eerste jaren van dit millennium
waren dit er rond de 100.000 sluispassages per jaar (dus
Afhankelijk van de veranderingen ten opzichte van de huidige
situatie is mogelijk een Nb-wetvergunning of –ontheffing
exclusief de passages bij de twee laatst genoemde sluizen).
In 2003 zijn er in totaal 112750 sluispassages geregistreerd
nodig. Als er geen sprake is van mogelijke externe werking
en/of beïnvloeding van de te beschermen waarden binnen
(Bron: Stuurgroep Waddenprovincies, concept evaluatie
het pkb-gebied als gevolg van de capaciteitsvergroting dan
2003 van de Afsprakennotitie “Verantwoord droogvallen op
is hiervoor geen vergunning c.q. ontheffing noodzakelijk.
de Waddenzee). Uit de monitoring van de watersport op de
Waddenzee (Stuurgroep Waddenprovincies, 2001) blijkt dat de
Uitbreiding van havencapaciteit richting duingebieden ligt
niet voor de hand, waardoor mogelijke aantasting van de daar
sluizen bij Den Oever en Kornwerderzand veruit de meeste
aanwezige habitats niet in de rede ligt.
passages tellen, namelijk gezamenlijk ruim 55.000. De sluizen
De genoemde havens zijn bestaande havens waarin de
bij Den Helder, Harlingen en Lauwersoog tellen per jaar rond
de 10.000 passages en bij Delfzijl (sluis Farmsum) passeerden
recreatievaart een meer of minder grote plek heeft. De
voorgestelde uitbreiding van het aantal ligplaatsen tot 4400
bijna 8000 schepen. Overigens hebben de voornoemde cijfers
betreft een uitbreiding van ruim 10% ten opzichte van de
alleen betrekking op de recreatievaartuigen. De beroepsvaart
situatie in 1998 (Interprovinciaal Beheerplan Waddenzee,
(met uitzondering van de chartervaart en de sportvissers) zijn
1999). Het aantal van 4400 ligplaatsen is anno 2005 nog
niet meegenomen in deze cijfers.
niet bereikt. De laatste gegevens uit 2004 laten een aantal
Het grootste effect van de recreatieve vaart op habitats en
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soorten is (naast een verhoging van de kans op aanvaringen
en de mogelijke extra effecten van aanwezigheid en geluid)
het droogvallen op platen binnen het pkb-gebied. Vooral
bij laagwater (het moment waarop veel vogels op de platen
foerageren) is de kans op mogelijke verstoringseffecten het
grootst. Een inschatting van de toename van vaarbewegingen
en van droogvallen als gevolg van de toename van het aantal
ligplaatsen is moeilijk aan te geven. Aannemelijk is dat de
toename van het aantal vaarbewegingen voornamelijk plaats
gaat vinden in de meest bevaren routes. Deze toename zal
voor het overgrote deel in de zomermaanden plaatsvinden.
3. Instandhoudingsdoelstellingen, effecten en significantie
In het licht van de uitbreiding van het aantal ligplaatsen naar
4400 zijn in de onderstaande tabellen alle (mogelijk) relevante
beschermde soorten en habitattypen opgesomd. In elk van
deze tabellen staat tevens een indicatie weergegeven van de
mogelijke effecten (indien relevant) en de eventuele verwachte
significante gevolgen van elk van de afzonderlijk beschreven
effecten.

Habitattypen
1110
1130
Effecten
Mitigatie
Significantie

Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken
Estuaria
Mogelijke toename vervuiling (kans op extra hoeveelheden afval, als gevolg van aanvaringen en/of
emissie van milieuvreemde stoffen) als gevolg van meer vaarbewegingen
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat het aantal ligplaatsen voor
de recreatievaart in de bestaande havens van Texel (Oudeschild), Vlieland, Terschelling, Ameland,
Schiermonnikoog, Den Helder, Den Oever, Harlingen, Oostmahorn, Zoutkamp, Noordpolderzijl,
Delfzijl en Termuntenzijl van maximaal 4400 geen sifnificante effecten zal hebben opde hierboven
genoemde habitattypen
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Habitattypen
1140
Effecten

Mitigatie
Significantie

1310
1320
1330
2110
Effecten
Mitigatie
Significantie

Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
Mogelijke toename vervuiling (kans op extra hoeveelheden afval, als gevolg van aanvaringen en/of
emissie van milieuvreemde stoffen) als gevolg van meer vaarbewegingen
Bij toename aantallen droogvallende schepen iets meer bodemverstoring
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat het aantal ligplaatsen voor
de recreatievaart in de bestaande havens van Texel (Oudeschild), Vlieland, Terschelling, Ameland,
Schiermonnikoog, Den Helder, Den Oever, Harlingen, Oostmahorn, Zoutkamp, Noordpolderzijl,
Delfzijl en Termuntenzijl van maximaal 4400 geen significanten effecten zal hebben op de hierboven
genoemde habitattypen
Eenjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Zeekraal en andere
zoutminnende planten
Schorren met slijkgrasvegetatie
Atlantische schorren met kweldergrasvegetatie
Embryonale wandelende duinen
Vervuiling (kans op extra hoeveelheden afval, als gevolg van aanvaringen en/ of emissie van
milieuvreemde stoffen)
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat het aantal ligplaatsen voor
de recreatievaart in de bestaande havens van Texel (Oudeschild), Vlieland, Terschelling, Ameland,
Schiermonnikoog, Den Helder, Den Oever, Harlingen, Oostmahorn, Zoutkamp, Noordpolderzijl,
Delfzijl en Termuntenzijl van maximaal 4400 geen significante effecten zal hebben op de hierboven
genoemde habitattypen

Habitatsoorten
1364
1365
Effecten
Mitigatie
Significantie

Grijze Zeehond
Gewone Zeehond
Iets grotere kans op verstoring door aanwezigheid en vaarbewegingen
Verstoring als gevolg van extra onder- en bovenwatergeluid
- instelling gesloten gebieden
- naleving Gedragscode waterrecreatie
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat het maximaal aantal
ligplaatsen voor de recreatievaart in de bestaande havens van Texel (Oudeschild), Vlieland,
Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, Den Helder, Den Oever, Harlingen, Oostmahorn, Zoutkamp,
Noordpolderzijl, Delfzijl en Termuntenzijl van 4400 geen significante effecten zal hebben op de
hierboven genoemde habitatsoorten
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Om verstoring van de bovengenoemde habitatsoorten te
voorkomen gelden een aantal algemene bepalingen vanuit de
Natuurbeschermingswet (Artikel 16). Daarnaast zijn locaties
als zoog- en rustgebieden van Gewone en Grijze zeehond
beschermd middels artikel 17 van de Natuurbeschermingswet.
Door deze maatregelen zal een toename van de verstoring als
gevolg van aanwezigheid of de effecten van geluidsproductie
(Richardson et al., 1995) boven en onder water worden
voorkomen.
Vogelsoorten
Op dit moment is het effect van het recreatieve medegebruik
richting vogels voornamelijk beperkt tot verstoring door
aanwezigheid van de vaartuigen. Een toename van de
vaarbewegingen in de orde van grootte van maximaal 10%
op de meest bevaren routes zal geen significante gevolgen
hebben. De verstoringsafstanden met betrekking tot de
verschillende vogelsoorten zullen niet toenemen bij een
relatief kleine verhoging van het aantal vaarbewegingen
gedurende de zomerperiode. In de praktijk zal dit percentage
behoorlijk lager zijn omdat de extra ligplaatsen voornamelijk
zullen worden bezet in de piekperiode tijdens augustus

Effecten
Mitigatie
Significantie

(Stuurgroep Waddenprovincies, 2001). Naar inschatting zal op
andere vaarroutes ook enige toename van vaarbewegingen
plaatsvinden. Het effect van deze toename is naar schatting
eveneens niet erg groot. De omvang van het beïnvloedde
gebied zal nauwelijks toenemen zolang de toename van
vaarbewegingen beperkt blijft tot de vaargeulen. Vogels raken
(deels) gewend aan deze verstoring (Smit, 2003) en zullen
het gebied (afhankelijk van de vogelsoort) meer of minder
mijden. Met andere woorden; effect is er, maar in hoeverre
er extra effect gaat optreden, is onduidelijk omdat de huidige
activiteit reeds het nodige effect heeft op de verspreiding van
vogelsoorten. Het aantal extra vaarbewegingen als gevolg van
uitbreiding van de ligplaatsen (verspreid langs de Waddenzee)
zal om deze reden waarschijnlijk geen wezenlijke toename
van verstoring veroorzaken. Ook een mogelijke toename van
droogvallen zal effect kunnen hebben. In het kader van de
gemaakte afspraken in de Erecode voor Wadliefhebbers zou
extra verstoring niet mogelijk moeten zijn. Uit de evaluatie van
deze afspraken zal dit moeten blijken.

De reeds aanwezige effecten als gevolg van de aanwezigheid van vaartuigen kan rond de vaargeulen
mogelijk toenemen, maar ligt niet voor de hand in relatie tot het huidige gebruik.
- instelling gesloten gebieden
- naleving Gedragscode waterrecreatie
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat het aantal ligplaatsen voor
de recreatievaart in de bestaande havens van Texel (Oudeschild), Vlieland, Terschelling, Ameland,
Schiermonnikoog, Den Helder, Den Oever, Harlingen, Oostmahorn, Zoutkamp, Noordpolderzijl,
Delfzijl en Termuntenzijl van maximaal 4400 geen significante gevolgen zal hebben op de zich
kwalificerende vogelsoorten
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4. Positieve maatregelen/ bepalingen
Het voorliggende geselecteerde beleidspunt gaat vergezeld
van een nuancering, door het opnemen van een maximum ten
aanzien van het aantal ligplaatsen van 4400 is een nog verdere
toename van het aantal ligplaatsen aan banden gelegd.
5. Positieve en negatieve beïnvloeding
De toename op de drukst bevaren routes zal over het
geheel genomen geen significante gevolgen hebben met
betrekking tot de verstoring van de aldaar aanwezige vogels
en zeehonden. Recent onderzoek (Smit, (2004)) toont aan dat
(ingeval er geen grote afwijkingen t.o.v. het bestaande gebruik
plaatsvindt) dat vogels min of meer gewend zijn aan de
aanwezigheid van storende factoren zoals vaarbewegingen en
droogvallen. Het begrenzen van het aantal ligplaatsen zal een
ongelimiteerde verdere toename van de verstoring tegengaan.
De overige risico’s (een iets grotere kans op vervuiling en
emissie van gebiedsvreemde stoffen) zullen op basis van
hetgeen nu bekend is geen significante gevolgen hebben.
6. Conclusie
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden dat er geen sprake zal zijn van aantasting van de
natuurlijke kenmerken.
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Beoordelingsformat pkb Waddenzee
6.13.3 Recreatie : Snelvaargebied nog 3 jaar tolereren
1. Onderwerp van passende beoordeling
De Waddenzee mag niet worden gebruikt voor waterskiën,
jetskiën en vergelijkbare gemotoriseerde activiteiten. De
bestaande snelvaargebieden worden gesloten.
Hierbij zal een overgangstermijn van 3 jaar in acht worden
genomen, gerekend vanaf de inwerkingtreding van deze pkb.
Beheer
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of de
hieruit voortvloeiende concrete activiteiten niet direct verband
houden met of nodig zijn voor het beheer van:
- Vogelrichtlijngebied Waddenzee
- Habitatrichtlijn ‘Waddenzee’
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Texel’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Vlieland’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Terschelling’
2. Huidige praktijk
De in de pkb Waddenzee 1993 opgenomen aanwijzing van
twee kleine snelvaargebieden bij Oudeschild en Den Helder
- waar sneller varen dan 20 kilometer en in Oudeschild tevens
waterskiën is toegestaan - is conform de aankondiging in
de vorige pkb Waddenzee geëvalueerd in het licht van de
hoofddoelstelling.
Uit deze evaluatie is gebleken dat de activiteiten in de
snelvaargebieden slechts zeer geringe negatieve ecologische
effecten hebben en dat het onwaarschijnlijk is dat de
snelvaarzones de duurzame bescherming en ontwikkeling
van de Waddenzee als natuurgebied schaden (Evaluatie
snelvaarzones Waddenzee; ANW nota 99.01,Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, Directie Noord-Holland, april 1999).
Het kabinet is echter van mening dat het niet wenselijk is
de uitzonderingspositie die met de instelling van de twee
snelvaargebieden is gecreëerd te continueren. Van deze
uitzonderingspositie zou een precedentwerking kunnen
uitgaan naar andere activiteiten in de Waddenzee. Besloten
is daarom de snelvaargebieden niet langer te laten
voortbestaan. Het opheffen van de snelvaargebieden heeft
als consequentie dat sneller varen dan 20 kilometer per uur
alleen nog toegestaan is in een aantal betonde vaargeulen.
De Regeling snelle motorboten Rijkswateren 1995 zal met

betrekking tot genoemde snelvaargebieden en waterskiën bij
Oudeschild worden aangepast.
Omdat waterskiën alleen in het snelvaargebied bij Oudeschild
is toegestaan, wordt met de opheffing van dat snelvaargebied
waterskiën op de gehele Waddenzee verboden.
Voor de invoering van deze maatregelen wordt een
overgangstermijn van 3 jaar in acht genomen, gerekend vanaf
het moment van inwerkingtreding van de pkb.
3. Instandhoudingsdoelstellingen, effecten en significantie
In het licht van het instellen van de overgangstermijn
zijn in de onderstaande tabellen alle (mogelijk) relevante
beschermde soorten en habitattypen opgesomd. In elk van
deze tabellen staat tevens een indicatie weergegeven van de
mogelijke effecten (indien relevant) en de eventuele verwachte
significante gevolgen van elk van de afzonderlijk beschreven
effecten.

Habitatsoorten
1364
1365
Effecten
Mitigatie

Significantie

Grijze Zeehond
Gewone Zeehond
In de overgangsperiode is verstoring
(voor zover aanwezig) nog mogelijk
Bij de aanwijzing van de
snelvaargebieden is rekening gehouden
met voor zeehonden kwetsbare locaties
Op grond van deze passende beoordeling
kan geconcludeerd worden dat een
overgangstermijn van 3 jaar, gerekend
vanaf de inwerkingtreding van
deze pkb, voor waterskiën, jetskiën
en vergelijkbare gemotoriseerde
activiteiten geen significante effecten
zal hebben opde hierboven genoemde
habitatsoorten
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Om verstoring van de bovengenoemde habitatsoorten te
voorkomen gelden een aantal algemene bepalingen vanuit de
Natuurbeschermingswet (Artikel 16). Daarnaast zijn locaties
als zoog- en rustgebieden van de Gewone en Grijze zeehond
beschermd middels artikel 17 van de Natuurbeschermingswet.
Door deze maatregelen zal verstoring als gevolg van
aanwezigheid of de effecten van geluidsproductie boven en
onder water worden voorkomen.

4. Positieve maatregel
Na de overgangstermijn van 3 jaar na in werking treden van
deze pkb zullen de activiteiten zijn verboden.

Vogelsoorten
De huidige situatie bestaat reeds een aantal jaren. Er zal
verstoring van foeragerende, rustende en ruiende vogels op
kunnen treden. Uit de evaluatie kwamen geen aanwijzingen
dat de activiteit de ontwikkeling van de Waddenzee als
natuurgebied zou schaden. Gezien het feit dat de activiteiten
zullen worden afgebouwd is er nog sprake van mogelijke
verstoring voor een periode van 3 jaar na het in werking
treden van deze pkb.

6. Conclusie ‘passende beoordeling’
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden dat er geen sprake zal zijn van aantasting van de
natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied.

Effecten

Mitigatie
Significantie

Mogelijke tijdelijke verstoring van
vogels voor de periode van 3 jaar na
inwerkingtreden van deze pkb
Op grond van deze passende
beoordeling kan geconcludeerd worden
dat een overgangstermijn van 3 jaar,
gerekend vanaf de inwerkingtreding
van deze pkb, voor waterskiën, jetskiën
en vergelijkbare gemotoriseerde
activiteiten geen significante effecten
zal hebben op de kwalificerende
vogelsoorten

5. Positieve en negatieve beïnvloeding
Voor de drie jaar na vaststelling van de pkb Waddenzee een
zeer gering effect, daarna zal verstoring en de daarmee
gerelateerde effecten niet meer plaats kunnen vinden.
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Beoordelingsformat pkb Waddenzee
6.14.1 Visserij: Experimenten met
mosselzaadinvanginstallaties

De gebruikte ruimte in de Waddenzee als gevolg van deze
projecten bedraagt op dit moment omstreeks 5-10 ha.
Uitbreiding van dit ruimtebeslag als gevolg van nieuw te testen
methodieken is mogelijk. Dit zal vooreerst geen grootschalige
uitbreiding zijn omdat het alleen pilotprojecten betreft die
begeleid moeten worden door wetenschappelijk onderzoek.

1. Onderwerp van passende beoordeling
De mosselcultuur wordt in staat gesteld om op experimentele
schaal en onder begeleiding van onderzoek diverse innovatieve
plannen in de praktijk tot uitvoer te brengen die bijdragen aan Er zijn een aantal kenmerkende elementen te onderscheiden
de winning van mosselzaad zonder bodemberoering.
binnen de overwegingen welke ten grondslag liggen
aan deze vergunningverlening in het kader van de
Beheer
Natuurbeschermingswet.
- Effecten op flora en fauna; hierbij wordt uitdrukkelijk
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of de
hieruit voortvloeiende concrete activiteiten niet direct verband
gekeken naar de effecten op vogels en zeehonden
- Effecten op bodemfauna
houden met of nodig zijn voor het beheer van:
- Effecten op bodemstructuur
- Vogelrichtlijngebied Waddenzee
- Landschappelijke effecten.
- Habitatrichtlijn ‘Waddenzee’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Texel’ en/of
Het laatstgenoemde wordt niet in het kader van de Vogel-/
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Vlieland’ en/of
Habitatrichtlijn getoetst.
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Terschelling’
Middels aan de op grond van de Natuurbeschermingswet
2. Huidige praktijk
vergunning verbonden voorwaarden worden de mogelijke
In de huidige praktijk is een aantal vergunningen verleend
effecten zo klein mogelijk gehouden. Deze voorwaarden
waarbij middels kunstmatige constructies wordt getracht
betreffen onder andere:
- Nadruk op het onderzoeksmatige karakter van de proeven,
mosselzaad in te vangen. Voor een aantal van dergelijke
projecten is een vergunning verleend. Binnen die afweging
waarbij aan de resultaten geen rechten kunnen worden
heeft tevens per individueel geval een toetsing aan de Vogelontleend met betrekking tot toelaatbaarheid op grote(-re)
en Habitatrichtlijn plaatsgevonden. Belangrijke criteria om
schaal.
- Installatie moet deugdelijk van constructie zijn en mogen
toestemming te geven voor dergelijke project is het gegeven
dat het experiment een bijdrage kan leveren aan een methode
niet losslaan van de verankering
- Plaatsing van de invanginstallaties buiten artikel 17waarbij zonder bodemberoering mosselzaad wordt gewonnen
en er daardoor een vermindering van de milieudruk op
gebieden
- Geen gebruik van geluidsapparatuur
de Waddenzee zal optreden. Er lopen op dit moment een
- Geen afval of onderzoeksmateriaal achterlaten
aantal experimenten in de westelijke Waddenzee, waarbij
- Verbod om dieren te verontrusten
verschillende typen invanginstallaties worden getest in de
- Gebruik van afdichting om te voorkomen dat zeezoogdieren
praktijk. Onderzochte methoden zijn middels het uithangen
van collectortouwen boven mosselpercelen mosselzaad
zich binnen constructies kunnen begeven
- Plicht om eventuele slachtoffers onder vogels en/of
invangen, uitvoering van proeven met diverse typen
mosselzaadcollectoren en met zogenaamde mosselkorven
zeehonden te melden.
tezamen met de hieraan verbonden oogsttechnieken. De
experimenten worden begeleid door wetenschappelijk
3. Instandhoudingsdoelstellingen, effecten en significantie
onderzoek. Dergelijke experimenten kunnen in ieder geval
In het licht van het onderzoek naar mosselzaadwinning
worden toegestaan tot 2007. Ingeval er voor experimenten
zonder bodemberoering zijn in de onderstaande tabellen alle
meer tijd noodzakelijk blijkt, dan kan hierover opnieuw worden (mogelijk) relevante beschermde soorten en habitattypen
beslist.
opgesomd. In elk van deze tabellen staat tevens een indicatie
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weergegeven van de mogelijke effecten (indien relevant) en
de eventuele verwachte significante gevolgen van elk van de
afzonderlijk beschreven effecten.
Bij de aanvragen voor de plaatsing van mosselinvang
installaties is literatuur aangereikt met betrekking tot de
effecten van kweekinstallaties op andere onderzoekslocaties.
Uit het aangereikte onderzoek blijkt dat er lokaal effecten
kunnen optreden als gevolg van ophoping van faeces
en pseudofaeces onder kweekinstallaties. Dit effect is
evenwel sterk afhankelijk van de gekozen locatie. Bij hogere
stroomsnelheden treedt dit effect bijvoorbeeld niet op.
De effecten op fauna zijn summier onderzocht. Het blijkt
bijvoorbeeld wel dat eidereenden worden aangetrokken door
de ingevangen mosselen/ het mosselzaad (Ross, B.P., 2000).
In hoeverre deze mogelijke effecten van kweekinstallaties
dezelfde zijn als die van mosselinvanginstallaties zal worden
onderzocht. Aanvullende gegevens over effecten zullen uit de
nu uitgevoerde proeven moeten komen.
De ingevangen zaadmosselen zullen worden aangewend op de
mosselpercelen. De effecten van deze handeling verschillen
niet van de huidige methode waarbij opgevist mosselzaad
wordt gebruikt.

De huidige omvang en het aantal mosselzaadinvanginstallaties
zijn met betrekking tot het mogelijke effect klein te noemen,
in de orde van grootte van 5-10 ha.. Bij een fors groter aantal
mosselzaadinvanginstallaties (zowel aantal als areaal) zullen
er andere effecten op kunnen treden zoals bijvoorbeeld
concurrentie om ruimte en voedsel met bijvoorbeeld andere
schelpdieren.
Om verstoring van de bovengenoemde habitatsoorten te
voorkomen gelden een aantal algemene bepalingen vanuit de
Natuurbeschermingswet (Artikel 16). Daarnaast zijn locaties
als zoog- en rustgebieden van Gewone en Grijze zeehond
beschermd middels artikel 17 van de Natuurbeschermingswet.
Door deze maatregelen zal verstoring als gevolg van
aanwezigheid of de effecten van geluidsproductie boven en
onder water worden voorkomen.

Habitattypen
1110
1130
Effecten

Mitigatie
Significantie

Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken
Estuaria
Mogelijke ophoping van faeces en pseudofaeces onder de invanginstallaties waardoor ter plekke de
samenstelling van de bodemfauna veranderd.
Beschadiging van de bodem door de verankering van de installaties.
Beperkte toename van de kans op aantasting van het habitat door calamiteiten.
Locaties met lage stroomsnelheden mijden
Voorwaarden opnemen in vergunning om beschadigingen bodem zoveel mogelijk te vermijden
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat mosselzaadinvanginstallaties
op experimentele schaal en onder begeleiding van onderzoek geen significante effecten zal hebben op
de hierboven genoemde habitattypen
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Habitatsoorten
1364
1365
Effecten
Mitigatie

Significantie

Grijze Zeehond
Gewone Zeehond
Verstoring door aanwezigheid en door geluid boven en onder water.
Afstand tot verstoringsgevoelige locaties voldoende groot houden middels vergunningverlening.
Aanbrengen van afdichting bij mosselkorven waardoor zeezoogdieren niet binnen de constructie
kunnen komen.
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden mosselzaadinvanginstallaties op
experimentele schaal en onder begeleiding van onderzoek geen significante effecten zal hebben op de
hierboven genoemde habitatsoorten

Vogelsoorten
Effecten
Mitigatie
Significantie

Aantrekken van foeragerende vogelsoorten; tijdelijke verstoring bij aanleg en bij oogst.
Voorwaarden in vergunning opnemen waarmee mogelijke verdrinking wordt voorkomen
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat mosselzaadinvanginstallaties
op experimentele schaal en onder begeleiding van onderzoek geen significante effecten zal hebben op
de hierboven genoemde zich kwalificerende vogelsoorten

Vogelsoorten
Van Eidereend is bekend dat deze wordt aangetrokken door
mosselhangcultures. Dit kan ook voor andere vogelsoorten
gelden die afkomen op hetgeen zich aan ander voedsel op en
rond een hangcultuur bevindt. Wellicht geldt hetzelfde voor
mosselinvanginstallaties, maar dit wordt onderzocht. Er wordt
geen voedsel voor vogels onttrokken omdat het ingevangen
mosselzaad (geen preferent voedsel voor Eidereend (Ens et
al., 2004) wordt aangewend op de mosselpercelen binnen
de Waddenzee waar dit zaad in een later stadium wel als
vogelvoedsel kan dienen. Om mogelijke verdrinking van vogels
te voorkomen worden voorwaarden gesteld in de vergunning
(bij de pilot met mosselkorven wordt de boven en onderzijde
afgeschermd waardoor geen vogels binnen de korf kunnen
komen).
4. Positieve maatregel
Het voorliggende geselecteerde beleidspunt gaat vergezeld
van een nuancering binnen de betreffende pkb-passage welke
mitigerend inwerken op de hierboven genoemde effecten.
De alternatieve zaadbronnen kunnen leiden tot een reductie

van de mosselzaadvisserij en daardoor tot beperking van
bodemberoering. Ook de hoeveelheden op te vissen litoraal
en subliotoraal mosselzaad kan worden verminderd (bij
een voldoende omvang en efficiëncy van de te ontwikkelen
mosselinvanginstallaties). Mogelijke effecten op fauna kunnen
worden voorkomen middels het opnemen van voorwaarden in
de natuurbeschermingswetvergunning.
5. Positieve en negatieve beïnvloeding
Het te verrichten onderzoek aan mosselinvanginstallaties zal
moeten laten zien in hoeverre de onderzochte alternatieven
voor mosselzaadvisserij geen of wellicht een positief effect
hebben op de instandhoudingdoelstellingen.
6. Conclusie
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden dat als gevolg van de hierboven besproken activiteit
geen aantasting van de natuurlijke kenmerken van het
betrokken gebied zal optreden.
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Beoordelingsformat pkb Waddenzee
6.14.2 Visserij : Mossel(zaad)visserij sublitoraal
1. Onderwerp van passende beoordeling
In het concept aangepaste deel 3 van de pkb Derde Nota
Waddenzee staat met betrekking tot de mosselzaadvisserij
in het sublitoraal aangegeven dat de mosselzaadvisserij zich
in het najaar alleen nog richt op de instabiele bestanden.
De voorjaarsvisserij in het diepe beperkt zich tot de open
gebieden. De mosselsector dient inzichtelijk te maken dat de
activiteiten van de sector leiden tot een mosselbestand dat in
omvang minimaal gelijk is aan de mosselvoorraad die in een
natuurlijke situatie aanwezig had kunnen zijn.
Beheer
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of de
hieruit voortvloeiende concrete activiteiten niet direct verband
houden met of nodig zijn voor het beheer van:
- Vogelrichtlijngebied Waddenzee
- Habitatrichtlijn ‘Waddenzee’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Texel’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Vlieland’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Terschelling’
2. Huidige praktijk
In de huidige praktijk wordt binnen het Vogel- en
Habitatrichtlijngebied Waddenzee alleen in het westelijk
deel sublitoraal (dit zijn die delen van de Waddenzee die
permanent onder water blijven) op mosselzaad c.q. mosselen
gevist. In het oostelijk waddengebied mag op sublitorale
mosselen worden gevist, echter de laatste jaren wordt door
de Producentenorganisatie mosselen hiervoor geen aanvraag
ingediend. De sublitorale mosselzaadvisserij vindt daarmee
derhalve in een beperkt deel van de Waddenzee plaats.
De mosselzaadvisserij vindt plaats in het najaar en in het
voorjaar met als doel het vergaren van grondstof ten behoeve
van het verzaaien en kweken op mosselpercelen. De op te
vissen grondstof betreft veelal mosselzaad (kleine mosselen
uit de meest recente broedval), doch ook de visserij op grotere
mosselen (halfwas of consumptiemosselen) is mogelijk. De
najaarsvisserij in het sublitoraal kan zich alleen nog richten
op bevissing van mosselzaad op instabiele bestanden. Dat
zijn de mosselzaadvoorraden die -bijvoorbeeld door storm
- met grote zekerheid dreigen te verdwijnen gedurende
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de winter. Op basis van ervaringen uit het verleden zijn de
potentiële stormgevoelige gebieden in het sublitoraal vrij
nauwkeurig bekend. (Kater et al., 2003). De aanwijzing van
de gebieden vindt plaats op basis van een deskundigenadvies
en de aanwijzing wordt vastgelegd in de visvergunning.
Tijdens de voorjaarsvisserij kan de mosselvoorraad in de
open gebieden van het sublitoraal worden bevist en naar de
mosselpercelen worden overgebracht. Deze bevissing heeft
plaats op basis van een visplan waarin is aangegeven welk
deel van het beschikbare mosselbestand kan worden opgevist.
Vanuit de praktijk van de mosselcultuur blijft standaard het
overgrote deel van deze vangst gedurende één winter op de
percelen in de Waddenzee aanwezig. De mosselsector zal
via een boekhouding aantoonbaar moeten maken dat van de
totale mosselzaadvangst uit de voorjaarsvisserij, na aftrek
van de vangsthoeveelheid in het najaar voorafgaand aan
de voorjaarsvisserij, minimaal 85 % in de daarop volgende
winter in de Waddenzee aanwezig blijft. De vangst uit de
najaarsvisserij kan in mindering worden gebracht omdat dit de
bestanden betreft die zonder visserij niet meer in het systeem
aanwezig zouden zijn geweest. De sector richt zich in het
najaar immers op de instabiele bestanden.
Op basis van de Evaluatie Schelpdiervisserijbeleid (het EVA-II
onderzoek) konden geen harde conclusies worden getrokken
over de relatie tussen eidereenden en mosselkweek. Wel is
duidelijk dat de huidige methode van mosselkweek gemiddeld
15% extra biomassa tot gevolg heeft (Ens et al., 2004), welke
in theorie kan bijdragen aan de voedselvoorziening van de
Eidereenden. In de beoordeling van de audit-commissie EVAII wordt aangegeven dat zij niet uitsluiten dat de voorgaande
stelling juist is, maar acht de onderbouwing van deze stelling
nog onvoldoende.
Effecten van de mosselzaadvisserij op de zaadval van
mosselen zijn niet aangetoond (Bult et al., 2003).
In 2005 is een onderzoek gestart waarbij zal worden gekeken
in hoeverre de sublitorale mosselzaadvisserij van invloed is op
andere aan mosselen/ mosselbanken geassocieerde soorten.
Reguliere voorwaarden binnen ontheffing- c.q.
vergunningverlening :
- De hoeveelheid op te vissen mosselzaad afkomstig van
instabiele sublitorale mosselbestanden die op basis van de
Natuurbeschermingswetvergunning mag worden opgevist
zal worden bepaald in het kader van de besluitvorming over

-

-

-

-

-

de op grond van de Visserijwet 1963 voor deze activiteit
benodigde vergunning. De besluitvorming over de op te
vissen hoeveelheid mosselzaad in het najaar vindt plaats op
basis van een advies van een expertgroep (zie brief van de
minister aan de Tweede Kamer 24 augustus 2004).
De PO Mosselcultuur dient te beschikken over een
deugdelijke boekhouding (goedgekeurd door de Directie
Visserij) waaruit blijkt dat tenminste 85% van het tijdens de
voorjaarsmosselzaadvisserij opgeviste mosselbestand (of
het equivalent) daarvan gedurende de wintermaanden (tot 1
april 2005) op de percelen in de Waddenzee aanwezig is.
De vergunning geldt slechts voor de aangegeven, tot
het sublitoraal behorende, gebieden in de Westelijke
Waddenzee, gelegen westelijk van de lijn vanaf de Friese
kust met de coördinaten 53.18.40 N en 05.36.30 E tot de
kust van Terschelling met de coördinaten 53.24.30 N en
05.25.90 E.
Dit wil overigens niet zeggen dat er in het Oostelijke
waddengebied niet gevist zou mogen worden, maar
hier worden de laatste jaren nauwelijks/ geen visbare
sublitorale mosselen aangetroffen buiten de 26% gesloten
gebied voor de bodemberoerende visserij.
Uitgezonderd van de visserij zijn alle op de meest recente
Hydrografische kaarten 1811 en 1812, editie 2004, groen
gekleurde gebieden, zijnde gebieden die boven de laaglaagwater springlijn liggen. De begrenzing tot waar mag
worden gevist wordt gevormd door de lijn die de scheiding
aangeeft tussen de in groen en blauw of wit aangegeven
gebieden op deze kaarten en niet door de werkelijke situatie
ter plaatse.
Verstoring van in het gebied aanwezige fauna dient tot
een minimum te worden beperkt. Rustende zeehonden
mogen niet worden verstoord. Een zeehond wordt
geacht te zijn verstoord, als hij ten gevolge van een
activiteit met een tot de mosselzaadvisserij gerechtigd
visserijvaartuig, of handeling dan wel nalaten van een tot
de mosselzaadvisserij gerechtigde visser, zijn rustplaats
verlaat en te water gaat. Groepen vogels mogen binnen
het Nb-wetgebied de Waddenzee niet opzettelijk worden
verjaagd en verstoord.
De directeur Regionale Zaken, vestiging Noord van het
ministerie van LNV kan het bestuur van de Coöperatieve
Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur
schriftelijk verzoeken om uitlezing van de black-box, indien
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er aanwijzingen zijn, dat door een zgn. ondertekenaar van
het visplan in strijd met het in deze vergunning bepaalde óf
het visplan is gehandeld. (NB: niet alle vissers zijn lid van
de PO, doch alle vissers hebben zich wel geconformeerd
aan het visplan).
- De voorwaarden verbonden aan vergunningverlening o.b.v.
de Nb-wet kunnen worden gewijzigd indien blijkt dat de
najaarsmosselzaadvisserij direct of indirect in belangrijke
mate nadeliger gevolgen voor de natuurwaarden in de
Waddenzee heeft, dan die welke bij het nemen van dit
besluit op basis van de op dat moment beschikbare
informatie werd verwacht.
- Indien met betrekking tot de toepasselijke regelgeving
en beleid op enig moment mocht blijken dat de
najaarsmosselzaadvisserij zodanige schade aan de
natuurwaarden van het staatsnatuurmonument Waddenzee
dreigt toe te brengen dat hieraan door het geven van
aanwijzingen of het stellen van aanvullende voorwaarden
redelijkerwijs niet kan worden tegemoet gekomen, dan zal
de vergunning worden ingetrokken.

3. Instandhoudingsdoelstellingen, effecten en significantie
In het licht van de sublitorale mosselzaadvisserij zijn in de
onderstaande tabellen alle (mogelijk) relevante beschermde
soorten en habitattypen opgesomd. In elk van deze tabellen
staat tevens een indicatie weergegeven van de mogelijke
effecten (indien relevant) en de eventuele verwachte
significantie van elk van de afzonderlijk beschreven effecten.
Om verstoring van de bovengenoemde habitatsoorten te
voorkomen geldt een aantal algemene bepalingen vanuit de
Natuurbeschermingswet (Artikel 16). Daarnaast zijn locaties
als zoog- en rustgebieden van Gewone en Grijze zeehond
beschermd middels artikel 17 van de Natuurbeschermingswet.
Door deze maatregelen zal verstoring als gevolg van
aanwezigheid of de effecten van geluidsproductie boven en
onder water worden voorkomen.
Vogelsoorten
Voor Eidereend zal de verplaatsing van het mosselzaad binnen
het habitat 1110 mogelijk geen problemen opleveren. Beide
keren betreft het mosselen die sublitoraal aanwezig zijn en
deze voedselbron is alleen voor Eidereend van groot belang.

Habitattypen
1110
1130
Effecten

Mitigatie

Significantie

Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken
Estuaria
Oppervlakkige bodemberoering. Lokaal opvissen van instabiele mosselzaadbanken in het najaar.
In het voorjaar wordt op basis van de aanwezige hoeveelheid mosselen eveneens een deel van de
sublitorale mosselen opgevist. Lokaal uitzaaien van mosselzaad op de kweekpercelen.
Alleen instabiele mosselzaadbanken mogen in het najaar worden bevist. Voor de mosselzaadvisserij
in het voorjaar geldt dat deze mosselen nog een winter in de Waddenzee moeten blijven. De
hoeveelheid op te vissen mosselen wordt jaarlijks geregeld in een visplan op basis van de aanwezige
hoeveelheden mosselen. Alsmede de voorwaarden verbonden aan de vergunningverlening op basis
van de Nb-wet zoals hiervoor weergegeven.
Op grond van deze passende beoordeling kan niet met zekerheid geconcludeerd worden dat
mosselzaadvisserij in het sublitoraal geen significante effecten zal hebben opde hierboven genoemde
habitattypen
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Habitatsoorten
1364
1365
Effecten
Mitigatie
Significantie

Grijze Zeehond
Gewone Zeehond
Verstoring door aanwezigheid en geluid onder en boven water
Afstand houden van verstoringsgevoelige gebieden middels vergunningvoorwaarden
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat de mosselzaadvisserij in het
sublitoraal geen significante effecten zal hebben op de hierboven genoemde habitatsoorten

Vogelsoorten
Effecten
Mitigatie

Significantie

Verplaatsen van instabiel gelegen mosselzaad van het sublitoraal naar de mosselpercelen. Verstoring
door aanwezigheid en geluid.
Als voorwaarde is gesteld dat de mosselzaadvisserij en mosselkweek leidt tot een mosselbestand dat
in omvang minimaal gelijk of groter is dan de mosselvoorraad die in een natuurlijke situatie aanwezig
had kunnen zijn.
Bij de vergunningverlening kunnen de effecten als gevolg van aanwezigheid en geluid zodanig worden
beperkt dat er geen sprake is van aantasting.
Op grond van deze passende beoordeling kan niet met zekerheid geconcludeerd worden
mosselzaadvisserij in het sublitoraal geen significante effecten zal hebben op de hierboven genoemde
zich kwalificerende vogelsoorten

De soort foerageert namelijk ook nu reeds veelvuldig op
en rond de mosselpercelen waar het opgeviste mosselzaad
wordt uitgezaaid. Op basis van EVA-II (Ens et al., 2004)
blijkt dat er door de mosselkweek gemiddeld 15% meer
biomassa aanwezig is binnen de westelijke Waddenzee. In de
beoordeling van de audit-commissie EVA-II wordt aangegeven
dat zij niet uitsluiten dat de voorgaande stelling juist is, maar
acht de onderbouwing van deze stelling nog onvoldoende.
Met betrekking tot de overige vogelsoorten zijn er geen
aanwijzingen dat de huidige praktijk van invloed is op de
aantallen.
Voor Scholekster zal de verplaatsing ook weinig effect hebben
omdat het mosselzaad wordt opgevist vanuit het sublitoraal.
Scholekster foerageert binnen de Waddenzee alleen op het
litoraal.
4. Positieve maatregelen/ bepalingen
De mosselsector dient inzichtelijk te maken dat de activiteiten
van de sector leiden tot een mosselbestand dat in omvang
minimaal gelijk is aan de mosselvoorraad die in een
natuurlijke situatie aanwezig had kunnen zijn.

5. Positieve en negatieve beïnvloeding
Positief effect van de mosselkweek: er is gemiddeld
een hogere biomassa beschikbaar voor Eidereend. De
mosselsector dient inzichtelijk te maken dat de activiteiten
van de sector leiden tot een mosselbestand dat in omvang
minimaal gelijk is aan de mosselvoorraad die in een
natuurlijke situatie aanwezig had kunnen zijn middels een
mosselboekhouding.
6. Conclusie
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens moet vastgesteld
worden dat met de in de voorgaande paragrafen verwoorde
op macro-niveau uitgevoerde passende beoordeling van de
mossel(zaad) visserij in het sublitoraal van het pkb-gebied
mogelijk aantasting van de natuurlijke kenmerken van het
betrokken gebied zal kunnen optreden.
Evenwel: vastgesteld kan worden dat:
- middels de concrete vergunningverlening op basis van de
Natuurbeschermingswet alsmede;
- in het licht van de hierboven weergegeven positieve en
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mitigerende aanwezige aspecten en;
- de jaarlijkse toetsing van deze activiteit op ‘micro-niveau’
(jaarlijks monitoringsaspect in termen van een herhaalde
passende beoordeling op zo concreet mogelijk niveau) en;
- met specifieke overweging van exacte te bevissen locaties
en voortschrijdende wetenschappelijke inzichten (vanuit nu
nog lopend onderzoek)
in het licht van de Habitat- en Vogelrichtlijn desalniettemin
geconcludeerd kan worden dat met inachtname van
bovenstaande aspecten op het uiteindelijke niveau
van concrete vergunningverlening op basis van de
Natuurbeschermingswet van aantasting van de natuurlijke
kenmerken geen sprake zal zijn.
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Passende beoordeling visserij
6.14.3 Visserij : Bevissing instabiele litorale mosselbanken

mosselzaadbanken kan worden afgeleid van bijvoorbeeld de
mosselhabitatkaart (Brinkman en Bult, 2003).

1. Onderwerp van passende beoordeling
Indien meer dan 2000 ha meerjarige mosselbanken aanwezig
is én wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel
bestaat dat er geen schadelijke gevolgen zijn voor de in deze
pkb beschreven natuurlijke waarden en kenmerken, dan is
bevissing van instabiele mosselzaadbanken op de platen
toegestaan.

Er is een kenmerkend element te onderscheiden binnen de
overwegingen welke ten grondslag liggen aan de toestemming
voor deze wijze van bevissing van litorale mosselbanken
namelijk dat de op te vissen hoeveelheid mosselzaad zal weer
worden uitgezet in de Waddenzee. Hierdoor wordt er geen
mosselzaad aan het ecosysteem onttrokken. Op basis van
EVA-II (Ens et al.,2004) wordt door deze handelswijze een
gemiddelde 15% hogere mosselvoorraad bereikt.

Beheer
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of de
hieruit voortvloeiende concrete activiteiten niet direct verband
houden met of nodig zijn voor het beheer van:
- Vogelrichtlijngebied Waddenzee
- Habitatrichtlijn ‘Waddenzee’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Texel’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Vlieland’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Terschelling’
2. Huidige praktijk
Het nieuwe beleid dat is weergegeven in het beleidsbesluit
Schelpdiervisserij en een dergelijke bevissing mogelijk maakt,
biedt twee mogelijkheden voor bevissing van mosselbanken op
de droogvallende platen. Dit betreft enerzijds de, vooralsnog
experimentele, uitdunning van bestaande mosselbanken (Jan
Louw-bevissing; zie format 6.14.9) en anderzijds de bevissing
van mosselzaadbanken op droogvallende platen onder
specifieke voorwaarden. Deze voorwaarden betreffen:
a. de aanwezigheid in de Waddenzee van minimaal 2000
hectare meerjarige mosselbanken op de droogvallende
platen én
b. de aanwezigheid van mosselzaadbanken (dus mosselen die
minder dan een jaar oud zijn) die een relatief grote kans
hebben om het winterseizoen niet te doorstaan.
Het Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO)
zal in de jaarlijkse rapportage over de omvang van de
mosselbanken ook rapporteren over de instabiliteit van de
nieuwe mosselzaadbanken op de droogvallende platen. De
beoordeling van de instabiliteit van de mosselzaadbanken
dient te worden uitgevoerd door een deskundigengroep
waarin zowel onderzoekers als praktijkmensen zitting
hebben. Een indicatie met betrekking tot de stabiliteit van de

3. Instandhoudingsdoelstellingen, effecten en significantie
In het licht van bevissing van instabiele mosselzaadbanken
op de platen zijn in de onderstaande tabellen alle (mogelijk)
relevante beschermde soorten en habitattypen opgesomd. In
elk van deze tabellen staat tevens een indicatie weergegeven
van de mogelijke effecten (indien relevant) en de eventuele
verwachte significantie van elk van de afzonderlijk beschreven
effecten.
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Habitattypen
1110
Effecten
Mitigatie
Significantie

Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken
Lokaal uitzaaien van mosselzaad op de huidige kweekpercelen.
Op grond van deze passende beoordeling kan met zekerheid geconcludeerd worden dat
mosselzaadvisserij in het litoraal geen significante effecten zal hebben op de hierboven genoemde
habitattypen

1140
Effecten

Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
Lokaal worden mosselzaadbanken grotendeels opgevist. De beviste delen van de mosselzaadbanken
kunnen een andere ontwikkeling laten zien dan de niet beviste delen. Te denken valt aan ophoping van
pseudo faeces op locaties waar veel mosselzaad aanwezig blijft.
Geen bevissing als er minder dan 2000 ha. meerjarige litorale mosselbank aanwezig is.
Gegeven de randvoorwaarden bij de vergunningverlening , luidende dat wetenschappelijk gezien
er redelijkerwijs geen twijfel mag bestaan dat er geen schadelijke gevolgen zijn voor de in de
pkb Waddenzee beschreven natuurlijke waarden en kenmerken, zullen voor dit habitattype geen
significante gevolgen optreden.

Mitigatie
Significantie

Habitatsoorten
1364
1365
Effecten
Mitigatie
Significantie

Grijze Zeehond
Gewone Zeehond
Mogelijke verstoringseffecten als gevolg van aanwezigheid.
Mogelijke effecten van geluid onder en boven water.
Middels voorwaarden in vergunning worden effecten beperkt middels het voldoende afstand houden
van aanwezige zeehonden.
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat de mosselzaadvisserij op het
litoraal geen significante effecten zal hebben op de hierboven genoemde habitatsoorten
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Om verstoring van de bovengenoemde habitatsoorten te
voorkomen geldt een aantal algemene bepalingen vanuit de
Natuurbeschermingswet (artikel 16). Daarnaast zijn locaties
als zoog- en rustgebieden van Gewone en Grijze zeehond
beschermd middels artikel 17 van de Natuurbeschermingswet.
Door deze maatregelen zal verstoring als gevolg van
aanwezigheid of de effecten van geluidsproductie boven en
onder water worden voorkomen.
Vogelsoorten
Het grootste effect na bevissing kan optreden bij de
mosseletende vogelsoorten (Scholekster en Eidereend; en
in mindere mate Kanoet en Zilvermeeuw) in het geval dat
door de bevissing een afname van biomassa en areaal van
mosselbanken plaatsvindt in de jaren nadien , voordat er een
nieuwe succesvolle mosselbroedval plaats heeft gevonden.
Voor Eidereend geldt overigens dat het mosselzaad wat wordt
opgevist wordt aangewend op de mosselpercelen. Hier kan
de eidereend van profiteren, omdat het mosselzaad wordt
neergelegd op meer stabiele plaatsen in de Waddenzee met
grotere overlevingskans én grotere groeipotenties. In de
beoordeling van de audit-commissie EVA-II wordt aangegeven

dat zij niet uitsluiten dat de voorgaande stelling juist is,
maar acht de onderbouwing van deze stelling evenwel nog
onvoldoende. Binnen het experiment Jan Louw-bevissing
(format 6.14.9) zal deze lacune in kennis naar verwachting
kunnen worden opgevuld.
Voor andere vogelsoorten (die foerageren op en rond
de mosselbanken,dus niet op mosselen maar op de
mosselbanken aanwezige andere organismen) kan een effect
optreden als blijkt dat de bevissing nadien tot een geringer
areaal van meerjarige mosselbanken leidt, waardoor er lokaal
één of meerdere jaren minder voedsel beschikbaar is.
Gezien de ontwikkeling van het areaal meerjarige mosselbank
op het litoraal is de situatie ten opzichte van de begin jaren
90 duidelijk verbeterd. Sluiting van 26 % van het litoraal en
verbod bevissing meerjarige stabiele mosselbanken heeft
hiervoor gezorgd. Daarnaast is er nu de voorwaarde dat er in
de huidige situatie in ieder geval 2000 ha. litorale mosselbank
aanwezig moet zijn.

Vogelsoorten
Effecten

Mitigatie

Significantie

Mogelijke verstoringseffecten als gevolg van aanwezigheid en bij uitvoering activiteiten.
Een afname van de biomassa van de beviste mosselzaadbanken en daardoor er minder
foerageermogelijkheden en voedsel op de beviste locatie aanwezig is voor zowel schelpdieretende als
andere vogelsoorten.
Aanvullend op wat hierboven aan mitigerende aspecten is genoemd geldt als volgende mitigerende
punten:
- Alleen instabiele mosselzaadbanken worden bevist; deze zouden anders vermoedelijk wegstormen
- Bij minder dan 2000 ha. meerjarige mosselbanken is geen bevissing van litorale
mosselzaadbanken mogelijk.
- Het mosselzaad moet minstens één winter (na te zijn opgevist) binnen de Waddenzee blijven
- Aanwezigheidseffecten beperken middels vergunningvoorwaarden.
Op grond van deze passende beoordeling kan niet met zekerheid geconcludeerd worden dat de
mosselzaadvisserij op litorale mosselzaadbanken geen significante effecten zal hebben op de
hierboven genoemde zich kwalificerende vogelsoorten
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4. Positieve maatregelen/ bepalingen
Het mogen bevissen van instabiele mosselbanken gaat
vergezeld van een aantal inperkingen binnen de betreffende
pkb-passage welke mitigerend inwerken op de hierboven
genoemde effecten.
Als er minder dan 2000 ha. meerjarige mosselbanken
aanwezig zijn dan mag een dergelijke bevissing niet
plaatsvinden. Daarnaast mag een dergelijke bevissing alleen
worden uitgevoerd op mosselzaadbanken die een relatief
grote kans hebben om weg te stormen.
Het commercieel rapen van mosselen is verboden.
5. Positieve en negatieve beïnvloeding
Op basis van het eerder verricht onderzoek (Ens et al, 2004)
kan de maatregelen gunstig zijn met betrekking tot de
voedselvoorziening van eidereenden.
6. Conclusie
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens moet vastgesteld
worden dat met de in de voorgaande paragrafen verwoorde
op macro-niveau uitgevoerde passende beoordeling van
de mossel(zaad) visserij in het litoraal van het pkb-gebied
mogelijk aantasting van de natuurlijke kenmerken van het
betrokken gebied zal kunnen optreden.
Evenwel kan worden vastgesteld dat:
- middels de concrete vergunningverlening op basis van de
Natuurbeschermingswet, alsmede
- in het licht van de hierboven weergegeven positieve en
mitigerende aanwezige aspecten, en
- de jaarlijkse toetsing van deze activiteit op ‘micro-niveau’
(jaarlijks monitoringsaspect in termen van een herhaalde
passende beoordeling op zo concreet mogelijk niveau), en
- met specifieke overweging van exacte te bevissen locaties
en voortschrijdende wetenschappelijke inzichten (vanuit nu
nog lopend onderzoek)
in het licht van de Habitat- en Vogelrichtlijn desalniettemin
geconcludeerd kan worden dat met inachtname van
bovenstaande aspecten op het uiteindelijke niveau
van concrete vergunningverlening op basis van de
Natuurbeschermingswet van aantasting van de natuurlijke
kenmerken geen sprake zal zijn.
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Beoordelingsformat pkb Waddenzee
6.14.4 Visserij : Proefgebieden mosselkweek
1. Onderwerp van passende beoordeling
De uitgifte van tijdelijke proefgebieden voor het verzaaien van
mosselen, met een maximum van 500 ha, is in het kader van
de optimalisatie van de mosselpercelen toegestaan.
Beheer
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of de
hieruit voortvloeiende concrete activiteiten niet direct verband
houden met of nodig zijn voor het beheer van:
- Vogelrichtlijngebied Waddenzee
- Habitatrichtlijn ‘Waddenzee’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Texel’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Vlieland’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Terschelling’
2. Huidige praktijk
In de huidige praktijk zijn binnen de Waddenzee
locaties aangewezen waar opgeviste (zaad)mosselen
worden gedeponeerd om aldaar op te groeien tot
consumptiemosselen. Sinds het einde van de vijftiger jaren
is het door palen afgezette oppervlak ongeveer 7625 ha.
(Bult et al., 2003). Daarvan wordt ongeveer 3500 ha min of
meer intensief gebruikt. Daarnaast wordt ongeveer 2000
ha. minder intensief gebruikt, meest voor halfwas mosselen
en zaadmosselen. Er is sprake van grote herkenbare
blokken van enkele honderden hectare. Het gebruikte
oppervlak is verdeeld in kleinere afgebakende delen of
percelen. (van enkele tot een tiental hectaren). Soms gaat
de productiewaarde van een perceel verloren, bijvoorbeeld
doordat een aanliggende geul zich verplaatst. In het verleden
werd zo’n perceel dan verschoven naar een andere plaats
binnen of aangrenzend aan het blok, of het hele blok werd
(enigszins) verplaatst. Het totaaloppervlak aan gebruikt
perceel bleef nagenoeg hetzelfde.
Af en toe neemt de productie van een heel perceelblok zodanig
af dat verplaatsing van het gehele blok aan de orde is. Om
de sector zoveel mogelijk hoog productieve percelen aan te
kunnen bieden moet de mogelijkheid aanwezig zijn om laag
productieve percelen te kunnen ruilen voor nieuwe. Door deze
aanpak zal er extra productie van biomassa optreden welke
ook ten goede kan komen voor vogels.

Op de plaatsen waar deze percelen of gebieden ingericht
worden verandert het zandige ecotoop van de sublitorale
platen (habitattype 1110) in een slikkige, regelmatig
verstoorde bodem met hoge biomassa aan schelpdieren.
Een deel van de mosselpercelen is al geruime tijd niet
meer in gebruikt, en dit gebied zich inmiddels ontwikkeld
overeenkomstig de natuurlijke situatie. Resten van
pseudo-faeces of slibresten zijn reeds weggespoeld c.q.
weggestroomd. In het najaar van 2004 bleken op geen van de
percelen die mogelijk worden ingeleverd mosselen aanwezig
(informatie Visserijkundig ambtenaar).
De mosselzaadvisserij op de vrije gronden is gereguleerd en
de kweek vindt plaats op door de Staat verhuurde percelen.
Voordeel is dat de gemiddelde mosselproductie ongeveer 15%
groter zal zijn, waardoor deze aanpak zowel voor vogels als
vissers voordeel kan bieden (Ens et al., 2004).
De uitgifte van tijdelijke proefgebieden voor het verzaaien
van mosselen is een nieuwe aanpak om te komen tot een
optimalisatie van de te gebruiken kweekpercelen.
3. Instandhoudingsdoelstellingen, effecten en significantie
In het licht van het uitgeven van tijdelijke proefgebieden voor
het uitzaaien van mosselen, met een maximum van 500 ha.
zijn in de onderstaande tabellen alle (mogelijk) relevante
beschermde soorten en habitattypen opgesomd. In elk van
deze tabellen staat tevens een indicatie weergegeven van de
mogelijke effecten (indien relevant) en de eventuele verwachte
significante gevolgen van elk van de afzonderlijk beschreven
effecten.
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Habitattypen
1110
Effecten

Mitigatie

Significantie

Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken
- Maximaal wordt er 500 ha. van dit habitat (ongeveer 0,5%) als mosselkweekperceel gebruikt en
		 zal daardoor geen ongestoorde, natuurlijke ontwikkeling kunnen laten zien
- Tijdelijk zal er een groter areaal verstoord habitat voor kunnen komen, de habitats op de
		 oorspronkelijk plek van de kweekpercelen zal een hersteltijd nodig hebben.
- Doordat de proefpercelen tijdelijk zijn (maximaal drie jaar en in speciale gevallen is een
		 éénmalige verlenging mogelijk) zal er (na uitruil tegen minder productieve percelen) geen
toename van het areaal kweekpercelen kunnen plaatsvinden.
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat de uitgifte van tijdelijke
proefgebieden voor het verzaaien van mosselen geen significante effecten zal hebben op de hierboven
genoemde habitattypen

Habitatsoorten
1364
1365
Effecten
Mitigatie

Significantie

Grijze Zeehond
Gewone Zeehond
Mogelijke verstoring door extra activiteiten en geluid onder en boven water op andere locaties dan
voorheen.
Voorwaarden opnemen in de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet ,waarbij de voor
de habitatsoort kwetsbare locaties en situaties worden beperkt door voldoende afstand in acht te
nemen.
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat de uitgifte van tijdelijke
proefgebieden voor het verzaaien van mosselen geen significante effecten zal hebben op de hierboven
genoemde habitatsoorten,

Vogelsoorten
Effecten

Mitigatie
Significantie

Verandering van een relatief klein deel van het habitat waardoor vogels (eidereenden) een andere
locatie zullen moeten gaan gebruiken.
Verstoring door aanwezigheid en geluid onder en boven water.
Verblijftijden van vaartuigen binnen het habitat zo kort mogelijk houden en middels vergunning
voldoende afstand houden van concentraties vogels.
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat de uitgifte van tijdelijke
proefgebieden voor het verzaaien van mosselen geen significante effecten zal hebben op de hierboven
genoemde kwalificerende vogelsoorten

155

Om verstoring van de bovengenoemde habitatsoorten te
voorkomen gelden een aantal algemene bepalingen vanuit de
Natuurbeschermingswet (Artikel 16). Daarnaast zijn locaties
als zoog- en rustgebieden van Gewone en Grijze zeehond
beschermd middels artikel 17 van de Natuurbeschermingswet.
Door deze maatregelen zal verstoring als gevolg van
aanwezigheid of de effecten van geluidsproductie boven en
onder water worden voorkomen.

6. Conclusie
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden dat als gevolg van de hierboven besproken activiteit
geen aantasting van de natuurlijke kenmerken van het
betrokken gebied zal optreden.

Vogelsoorten
De activiteiten met betrekking tot vogels zullen zich beperken
tot tijdelijke verstoring als gevolg van de aanwezigheid
van schepen op andere locaties en het verplaatsen van de
zaadmosselen binnen het gebied. Voor Eidereend zal het in
principe niet veel uitmaken of er gefoerageerd moet gaan
worden op de bestaande mosselpercelen of op nieuwe
proefpercelen met andere woorden ten opzichte van de huidige
situatie veranderd er niet veel in relatie tot de eidereenden.
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4. Positieve maatregelen/bepalingen
Het voorliggende geselecteerde beleidspunt gaat wel
vergezeld van een clausulering binnen de betreffende
pkb-passage welke mitigerend inwerken op de hierboven
genoemde effecten namelijk dat de totale omvang van de
kweekpercelen gehandhaafd blijft en niet verder wordt
uitgebreid.
Ook als positief kan worden aangemerkt dat meer productieve
kweekpercelen ook de vogels ten goede zullen kunnen komen.
5. Positieve en negatieve beïnvloeding
Ondanks de pkb-bepaling dat er op termijn geen toename
van het areaal mosselpercelen mag plaatsvinden, is een
tijdelijk extra beslag op het oppervlakte van deze habitat
niet te voorkomen, immers reeds gebruikte percelen hebben
ook een hersteltijd nodig. Dit extra beslag bedraagt tijdelijk
naar schatting ca. 0,5 % van de totale oppervlakte van dit
habitattype, dit naast de ca. 7625 ha. bestaande percelen
waarvan een deel overigens al geruime tijd niet meer wordt
gebruikt als mosselkweekperceel. Dit deel kan op dit moment
reeds weer grotendeel als natuurlijk worden gekwalificeerd.
Door de minder productieve percelen in te ruilen tegen meer
productieve percelen komt er op termijn relatief meer voedsel
beschikbaar voor een deel van de op de mossels foeragerende
vogels.

Literatuur
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Beoordelingsformat pkb Waddenzee
6.14.5 Visserij : Handmatige kokkelvisserij

worden gekenschetst (Ens et al., 2004).
De uitbreiding van het aantal handkokkelvergunningen kan
een effect hebben op de voorlopige instandhoudingsdoelen
1. Onderwerp van passende beoordeling
voor de Waddenzee, maar deze gevolgen worden middels
De handmatige kokkelvisserij blijft toegestaan. Uitbreiding van de verleende vergunningen beperkt, dit om te voorkomen
het aantal vergunningen voor de handmatige kokkelvisserij
dat deze activiteit wel significante gevolgen veroorzaakt. De
wordt overwogen.
voorwaarde “Indien blijkt dat het handmatig vissen op kokkels
direct of indirect in belangrijk mate nadelige gevolgen heeft
Beheer
voor de natuurwaarden in de Waddenzee en deze gevolgen
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of de
door het wijzigen van de voorwaarden niet kunnen worden
hieruit voortvloeiende concrete activiteiten niet direct verband verminderd, kan de vergunning worden ingetrokken” zal
houden met of nodig zijn voor het beheer van:
hiervoor zorgdragen. Deze voorwaarde is ingegeven doordat
- Vogelrichtlijngebied Waddenzee
uit buitenlandse literatuur bekend is dat een te intensieve
- Habitatrichtlijn ‘Waddenzee’ en/of
handmatige bevissing op een groot areaal toch van invloed kan
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Texel’ en/of
zijn op instandhoudingssdoelen (Dernie et al., 2003).
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Vlieland’ en/of
Binnen de afweging in relatie tot vergunningverlening heeft
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Terschelling’
tevens per individueel geval een toetsing aan de Vogel- en
Habitatrichtlijn plaatsgevonden.
2. Huidige praktijk
In de huidige praktijk zijn binnen de hierboven genoemde
Reguliere voorwaarden binnen ontheffing- c.q.
gebieden 20 vergunningen afgegeven om handmatige
vergunningverlening:
- De vergunning is geldig voor het handmatig bevissen van
kokkelvisserij uit te kunnen oefenen. Essentie van deze vorm
van visserij is dat met handkracht kokkels worden verzameld.
het gehele als staatsnatuurmonument aangewezen deel
Daarvoor wordt de kokkelbeugel of wonderklauw gebruikt.
van de Waddenzee met uitzondering van: de 26% permanent
Dit vistuig bestaat uit een hark met daaraan verbonden een
gesloten gebieden en de (tijdelijk) gesloten gebieden ex
artikel 17 van de Nb-wet (de zogenaamde groene –lijnzakvormig net. De hark wordt door de bodem getrokken. Dit
gebieden op de meest recente hydrografische kaarten 1811
gebeurt wanneer er nog water op de platen staat.
en 1812) gedurende de gesloten periode;
Binnen het EVA-II onderzoek is niet specifiek onderzoek
- De handmatig maximaal op te vissen hoeveelheid kokkels
verricht naar de effecten van handmatige kokkelvisserij;
de effecten van deze activiteit werd als klein ingeschat in
in de Waddenzee bedraagt maximaal 5% van de dat jaar
vergelijking met de mechanische kokkelvisserij (Ens et
aanwezige hoeveelheid kokkels (gerekend in dichtheden van
al.,2004).
50 en meer per m2);
Vanaf 1 januari 2005 is er geen sprake meer van mechanische - Indien blijkt dat het handmatig vissen op kokkels direct of
kokkelvisserij. Met ingang van die datum mogen de
indirect in belangrijk mate nadelige gevolgen heeft voor
handkokkelvissers in de Waddenzee jaarlijks tot 5% van het
de natuurwaarden in de Waddenzee en deze gevolgen
jaarlijks aldaar aanwezige kokkelbestand oogsten (gerekend
door het wijzigen van de voorwaarden niet kunnen worden
in dichtheden groter dan 50 stuks per vierkante meter).
verminderd, kan de vergunning worden ingetrokken;
- Verstoring van in het gebied aanwezige fauna dient tot
Deze keuze is weergegeven in het Beleidsbesluit
schelpdiervisserij 2005-2020 en geaccordeerd door
een minimum te worden beperkt. Rustende zeehonden en
vogels mogen niet dichter dan tot op een afstand van 1500
de Kamer. Voor wat betreft de invloed van de huidige
handmatige kokkelvisserij is de inschatting dat deze activiteit
meter, respectievelijk 500 meter worden genaderd;
- Geen handkokkelvisserij is toegestaan op minder dan 40
als kleinschalig kan worden betiteld en dat de opgeviste
hoeveelheden kokkels (in relatie tot de mechanische
meter afstand van mosselbanken en zeegrasvelden. XHet is
kokkelvisserij) als relatief kleine hoeveelheden kunnen
in het natuurmonument verboden met motorboten met een
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Habitattypen
1110
1140
Effecten
Mitigatie

Significantie

Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken
Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
Bestaan uit een areaal beroerde bodem als gevolg van de handmatige kokkelvisserij. Visserij zal
plaatsvinden op de locaties met hoge dichtheden kokkels.
Jaarlijks mag maximaal 5% van het aanwezige kokkelbestand worden opgevist.
Visserij zal plaatsvinden op basis van een visplan; op basis hiervan kunnen mitigerende maatregelen
voor de hele sector worden afgesproken om verstoring en beschadiging van het habitat zoveel
mogelijk te voorkomen.
Indien blijkt dat het handmatig vissen op kokkels direct of indirect in belangrijk mate nadelige
gevolgen heeft voor de natuurwaarden in de Waddenzee en deze gevolgen door het wijzigen van de
voorwaarden niet kunnen worden verminderd, kan de vergunning worden ingetrokken.
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat de overweging om
uitbreiding van het aantal vergunningen voor de handmatige kokkelvisserij toe te staan geen
significante gevolgen zal hebben voor de hierboven genoemde habitattypen

Habitatsoorten
1364
1365
Effecten
Mitigatie
Significantie

Grijze Zeehond
Gewone Zeehond
Verstoring door aanwezigheid en geluid
In het visplan en de Nb-wetvergunning is opgenomen dat voldoende afstand moet worden
aangehouden tussen de locaties waar zal worden gevist en aanwezige zeehondconcentraties.
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat de overweging om
uitbreiding van het aantal vergunningen voor de handmatige kokkelvisserij toe te staan geen
significante gevolgen zal hebben voor de hierboven genoemde habitatsoorten

Vogelsoorten
Effecten
Mitigatie

Significantie

Wegvissen van een deel van het voedsel voor vogels. Verstoring door aanwezigheid en geluid
Ten opzichte van het verleden (toen er nog sprake was van mechanische kokkelvisserij) zullen er
gemiddeld meer kokkels blijven liggen in de huidige situatie.
Er wordt minimaal 95% van het aanwezige bestand aan kokkels (boven een dichtheid van 50 per m2)
gereserveerd voor de vogels.
Indien blijkt dat het handmatig vissen op kokkels direct of indirect in belangrijk mate nadelige
gevolgen heeft voor de natuurwaarden in de Waddenzee (waaronder vogels) en deze gevolgen
door het wijzigen van de voorwaarden niet kunnen worden verminderd, kan de vergunning worden
ingetrokken.
Aanwezigheidseffecten worden middels voorwaarden in de Nb-wetvergunning beperkt..
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat de overweging om
uitbreiding van het aantal vergunningen voor de handmatige kokkelvisserij toe te staan geen
significante gevolgen zal hebben voor de hierboven genoemde zich kwalificerende vogelsoorten
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hogere snelheid dan 20 kilometer per uur te varen;
- Opgetreden incidenten, waaronder verstaan worden alle
gebeurtenissen waarbij onbedoeld schadelijke stoffen in
het water geraken, dan wel waardoor anderszins schade
aan het natuurmonument kan worden toegebracht dienen
onverwijld te worden gemeld.
3. Instandhoudingsdoelstellingen, effecten en significantie
In het licht van de mogelijke uitgifte van nieuwe vergunningen
voor handmatige kokkelvisserij zijn in de onderstaande
tabellen alle (mogelijk) relevante beschermde soorten en
habitattypen opgesomd. In elk van deze tabellen staat tevens
een indicatie weergegeven van de mogelijke effecten (indien
relevant) en de eventuele verwachte significante gevolgen van
elk van de afzonderlijk beschreven effecten.
Om verstoring van de bovengenoemde habitatsoorten te
voorkomen gelden een aantal algemene bepalingen vanuit de
Natuurbeschermingswet (Artikel 16). Daarnaast zijn locaties
als zoog- en rustgebieden van Gewone en Grijze zeehond
beschermd middels artikel 17 van de Natuurbeschermingswet.
Door deze maatregelen zal verstoring als gevolg van
aanwezigheid of de effecten van geluidsproductie boven en
onder water worden voorkomen.
Vogelsoorten
De invloed van de handmatige kokkelvisserij op vogels
is tweeledig: er wordt een meer of minder deel van het
beschikbare voedsel weggevist en de aanwezigheid van
handmatige kokkelvissers op het Wad zal lokaal voor
verstoring zorgen.
Van de schelpdieretende vogelsoorten zijn Eidereend en
Scholekster de belangrijkste consumenten van kokkels.
Kanoet heeft kleinere kokkels als dieet (Ens et al., 2004). Ook
worden er kokkels gegeten door Zilvermeeuw. Er mag tot een
maximum van 5% van het aanwezige kokkelbestand worden
opgevist. Derhalve wordt jaarlijks minimaal 95% van het
aanwezige kokkelbestand gereserveerd voor de vogels.
Daarnaast zal de aanwezigheid van de handmatige
kokkelvisserij zorgen voor locale verstoring als gevolg van
aanwezigheid van de activiteit.
4. Positieve maatregelen/ bepalingen
Geen.

5. Positieve en negatieve beïnvloeding
Met het wegvallen van de mechanische kokkelvisserij is grootschalige beïnvloeding van de bodem niet langer aanwezig.
Indien blijkt dat het handmatig vissen op kokkels direct of
indirect in belangrijk mate nadelige gevolgen heeft voor de
natuurwaarden in de Waddenzee en deze gevolgen door het
wijzigen van de voorwaarden niet kunnen worden verminderd,
kan de vergunning worden ingetrokken waardoor de geconstateerde nadelige gevolgen kunnen worden voorkomen.
6. Conclusie
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden dat als gevolg van de hierboven besproken activiteit
geen aantasting van de natuurlijke kenmerken van het
betrokken gebied zal optreden.
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Beoordelingsformat pkb Waddenzee
6.14.6 Visserij : Rapen schelpdieren voor eigen gebruik
1. Onderwerp van passende beoordeling
Het handmatig rapen van schelpdieren voor eigen gebruik is
toegestaan tot een maximum van 10 kilogram per persoon per
dag (de zogenaamde 10-kg regeling).
Beheer
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of de
hieruit voortvloeiende concrete activiteiten niet direct verband
houden met of nodig zijn voor het beheer van:
- Vogelrichtlijngebied Waddenzee
- Habitatrichtlijn ‘Waddenzee’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Texel’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Vlieland’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Terschelling’
2. Huidige praktijk
Van oudsher bestaat bij particulieren zoals omwonenden en
recreanten de behoefte om voor eigen consumptie een maaltje schelpdieren in de Waddenzee, Oosterschelde en andere

kustwateren te rapen. Om recht te doen aan dit kleinschalig
medegebruik is en blijft het in alle kustwateren voor particulieren toegestaan om voor eigen gebruik handmatig schelpdieren,
zoals bij voorbeeld mosselen, kokkels of oesters, te rapen tot
een maximum van 10 kilogram per persoon per dag. Het betreft
maximaal 10 kilogram bruto gewicht schelpdieren, dus schelpdier inclusief schelp en tarra. Verder geldt qua plaats dat het
handmatig rapen door particulieren alleen is toegestaan voor
zover geen verstoring plaatsvindt van concentraties vogels en
zeehonden en voor zover dit gebeurt buiten de zogeheten artikel
17-gebieden in de Waddenzee (gebieden die op grond van artikel 17 van de Nb-wet het gehele jaar of tijdelijk gesloten zijn).
Handmatig rapen is toegestaan voor zover dit gebeurt tussen
één uur vóór zonsopkomst en één uur na zonsondergang.
3. Instandhoudingsdoelstellingen, effecten en significantie
In het licht van de 10-kg-regeling zijn in de onderstaande
tabellen alle (mogelijk) relevante beschermde soorten en
habitattypen opgesomd. In elk van deze tabellen staat tevens
een indicatie weergegeven van de mogelijke effecten (indien
relevant) en de eventuele verwachte significante gevolgen van
elk van de afzonderlijk beschreven effecten.

Habitattypen
1110
1130
1140
Effecten
Mitigatie
Significantie

Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken
Estuaria
Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
Een geringe verstoring van de bodem. Onttrekking van een geringe hoeveelheid schelpdieren.
Maximale hoeveelheid schelpdieren is 10 kg/ per persoon/ per dag.
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat het handmatig rapen van 10
kilogram schelpdieren voor eigen gebruik geen significante gevolgen zal hebben voor de hierboven
genoemde habitattypen

1310

Eenjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Zeekraal en andere
zoutminnende planten
Schorren met slijkgrasvegetatie
Atlantische schorren met kweldergrasvegetatie
Geringe verstoring van het habitat als gevolg van betreding
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat het handmatig rapen van 10
kilogram schelpdieren voor eigen gebruik geen significante gevolgen zal hebben voor de hierboven
genoemde habitattypen

1320
1330
Effecten
Mitigatie
Significantie
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Habitatsoorten
1364
1365
Effecten
Mitigatie
Significantie

Grijze Zeehond
Gewone Zeehond
Mogelijke verstoring door aanwezigheid
Geen handmatig rapen van schelpdieren binnen artikel-17-gebieden
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat het handmatig rapen van 10
kilogram schelpdieren voor eigen gebruik geen significante gevolgen zal hebben voor de hierboven
genoemde habitatsoorten

Vogelsoorten
Effecten
Mitigatie
Significantie

Een tijdelijke verstoring op de locatie waar schelpdieren worden geraapt; onttrekken van schelpdieren
aan het systeem die anders als vogelvoedsel hadden kunnen dienen.
Algemene regel dat er geen vogels en zeehonden mogen worden verstoord ; men moet buiten artikel17-gebieden blijven. De hoeveelheid schelpdieren is beperkt tot 10 kilogram per persoon per dag.
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat het handmatig rapen van 10
kilogram schelpdieren voor eigen gebruik geen significante gevolgen zal hebben voor de hierboven
genoemde kwalificerende vogelsoorten

Om verstoring van de bovengenoemde habitatsoorten te
voorkomen gelden een aantal algemene bepalingen vanuit de
Natuurbeschermingswet (Artikel 16). Daarnaast zijn locaties
als zoog- en rustgebieden van Gewone en Grijze zeehond
beschermd middels artikel 17 van de Natuurbeschermingswet.
Door deze maatregelen zal verstoring als gevolg van
aanwezigheid of de effecten van geluidsproductie boven en
onder water worden voorkomen.

6. Conclusie
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden dat als gevolg van de hierboven besproken activiteit
geen aantasting van de natuurlijke kenmerken van het
betrokken gebied zal optreden.

Vogelsoorten
Belangrijkste effecten van de activiteit in relatie tot vogels is
het verstoringeffect als gevolg van aanwezigheid van personen
op het wad en het onttrekken van schelpdieren.

Brasseur, S.M.J.M. & P.J.H. Reijnders (1994). Invloed van
diverse verstoringbronnen op het gedrag en habitatgebruik
van gewone zeehonden: consequenties voor de inrichting van
het gebied. Instituut voor Bos-en Natuuronderzoek (IBN-DLO),
IBN-Rapport 113, Wageningen.
Spaans, B., Bruinzeel, L., Smit, C.J. (1996). Effecten van
verstoring door mensen op wadvogels in de Waddenzee en de
Oosterschelde. IBN rapport 202. Wageningen.

4. Positieve maatregelen/ bepalingen
Geen
5. Positieve en negatieve beïnvloeding
Er zijn geen indicaties dat de natuurlijke kenmerken van het
gebied als gevolg van deze activiteit zullen worden aangetast.

Literatuur
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Beoordelingsformat pkb Waddenzee
6.14.7 Visserij : Japanse oester
1. Onderwerp van passende beoordeling
Met het commercieel rapen van Japanse oesters wordt een
kleinschalig experiment gestart.

3. Instandhoudingsdoelstellingen, effecten en significantie
Het betreft een kleinschalig experiment waarbij qua locatie en
omvang van de activiteit rekening gehouden zal worden met de
natuurwaarden van het gebied.

Beheer
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of de
hieruit voortvloeiende concrete activiteiten niet direct verband
houden met of nodig zijn voor het beheer van:
- Vogelrichtlijngebied Waddenzee
- Habitatrichtlijn ‘Waddenzee’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Texel’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Vlieland’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Terschelling’
2. Huidige praktijk
Tot nu toe mocht de Japanse oester niet worden bevist of
geraapt.

Habitattypen
1110
1130
1140
Effecten
Mitigatie
Significantie

Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken
Estuaria
Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
Een geringe verstoring van de bodem.
Kleinschalig experiment
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat een kleinschalig experiment
om commercieel Japanse oesters te rapen geen significante gevolgen zal hebben voor de hierboven
genoemde habitattypen

1310

Eenjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Zeekraal en andere
zoutminnende planten
Schorren met slijkgrasvegetatie
Atlantische schorren met kweldergrasvegetatie
Geringe verstoring van het habitat als gevolg van betreding
Kleinschalig experiment
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat een kleinschalig experiment
om commercieel Japanse oesters te rapen geen significante gevolgen zal hebben voor de hierboven
genoemde habitattypen

1320
1330
Effecten
Mitigatie
Significantie
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Habitatsoorten
1364
1365
Effecten
Mitigatie
Significantie

Grijze Zeehond
Gewone Zeehond
Mogelijke verstoring als gevolg van aanwezigheid en geluid onder en boven water
Geen handmatig rapen van Japanse oesters binnen artikel-17 gebieden
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat een kleinschalig experiment
om commercieel Japanse oesters te rapen geen significante gevolgen zal hebben voor de hierboven
genoemde habitatsoorten

Vogelsoorten
Effecten
Mitigatie
Significantie

Een tijdelijke verstoring op de locatie waar de Japanse oesters worden geraapt. Als gevolg van
aanwezigheid
Algemene regel dat er geen vogels en zeehonden mogen worden verstoord ; men moet buiten artikel17 gebieden blijven.
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat een kleinschalig experiment
om commercieel Japanse oesters te rapen geen significante gevolgen zal hebben voor de zich
kwalificerende vogelsoorten

Om verstoring van de bovengenoemde habitatsoorten te
voorkomen gelden een aantal algemene bepalingen vanuit de
Natuurbeschermingswet (artikel 16). Daarnaast zijn locaties
als zoog- en rustgebieden van de Gewone en Grijze zeehond
beschermd middels artikel 17 van de Natuurbeschermingswet.
Door deze maatregelen zal verstoring als gevolg van
aanwezigheid of de effecten van geluidsproductie boven en
onder water worden voorkomen.

6. Conclusie
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden dat als gevolg van de hierboven besproken activiteit
geen aantasting van de natuurlijke kenmerken van het
betrokken gebied zal optreden.

Vogelsoorten
Belangrijkste effecten van de activiteit in relatie tot vogels is
het verstoringeffect als gevolg van aanwezigheid van personen
die schelpdieren rapen.

Brasseur, S.M.J.M. & P.J.H. Reijnders (1994). Invloed van
diverse verstoringbronnen op het gedrag en habitatgebruik
van gewone zeehonden: consequenties voor de inrichting van
het gebied. Instituut voor Bos-en Natuuronderzoek (IBN-DLO),
IBN-Rapport 113, Wageningen.
Spaans, B., Bruinzeel, L., Smit, C.J. (1996). Effecten van
verstoring door mensen op wadvogels in de Waddenzee en de
Oosterschelde. IBN rapport 202. Wageningen.

4. Positieve maatregelen/ bepalingen
Geen
5. Positieve en negatieve beïnvloeding
Gegeven het kleinschalige experimentele karakter zullen de
natuurlijke kenmerken van het gebied niet worden aangetast.

Literatuur
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Beoordelingsformat pkb Waddenzee
6.14.8 Visserij : Garnalenvisserij

de vangst van grondvuil. In het garnalennet bevindt zich een
wijdmazig keerwant (zeeflap). Dit keerwant is aangebracht
om te voorkomen dat er platvis in het eigenlijke net wordt
1. Onderwerp van passende beoordeling
opgevist.
In de voor bodemberoerende visserij gesloten gebieden is de
De garnalenvisserij, zo blijkt in de praktijk , vindt voornamelijk
garnalenvisserij niet toegestaan op de wadplaten (het litoraal); plaats in de grotere geulen en aan de randen daarvan.
wel in het sublitoraal (permanent onder water staande delen
Visserij in kleine geulen (prielen) en op droogvallende platen
van de Waddenzee).
vindt zelden plaats. Daarnaast worden klei- en veenbanken
gemeden vanwege negatieve kwaliteitsbeïnvloeding van
Beheer
de garnalen. Tevens wordt niet gevist in de omgeving van
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of de
mosselbanken vanwege het feit dat de scherpe randen van de
hieruit voortvloeiende concrete activiteiten niet direct verband mosselbanken de netten kunnen beschadigen. Zeegrasvelden
houden met of nodig zijn voor het beheer van:
worden niet bevist, omdat deze in het algemeen voorkomen in
- Vogelrichtlijngebied Waddenzee
ondiep water, waar de garnalenvisserij niet plaatsvindt. Ook
- Habitatrichtlijn ‘Waddenzee’ en/of
wordt er niet gevist op kokkelkookplaatsen (Agonus Fisheries
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Texel’ en/of
Consultancy, 2001).
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Vlieland’ en/of
Het aandeel garnalen uit de Waddenzee in relatie tot de
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Terschelling’
landelijke aanvoer was in de tachtiger jaren ongeveer 45 %; op
dit moment wordt het aandeel geschat op eenderde deel van
de aanvoer (Agonus, 2001). De totale jaarlijkse aanvoer van
2. Huidige praktijk
garnalen bedroeg de afgelopen 10 jaar gemiddeld ongeveer
In de huidige praktijk is aan de garnalenvisserij binnen de
10 miljoen kg. Binnen de Nederlandse Waddenzee zijn ca.
hierboven genoemde gebieden toestemming gegeven om in
de gehele Waddenzee in het sublitoraal garnalen te kunnen
90 schepen actief. Er worden geen nieuwe vergunningen
vissen.
verstrekt waardoor dit het plafond is met betrekking tot het
De garnalenvisserij vist met twee garnalennetten
aantal vergunningen.
(garnalenkor). Zowel aan bakboord als aan stuurboord is een
Om sterfte van de bijvangsten als gevolg van de
dergelijk kor aan de gieken bevestigd en wordt met vislijnen
garnalenvisserij te voorkomen zijn er een aantal
over de bodem getrokken. De lengte van de vislijnen kan
mogelijkheden. Gebruik van de zogenaamde zeeflap zorgt
met de winch worden geregeld en is gewoonlijk driemaal de
ervoor dat er een scheiding tussen garnalen en overige
waterdiepte. De trekduur varieert van 20 minuten tot twee
vangst plaatsvindt. Daarnaast is er het verplicht gebruik van
uur, al naar gelang de visserijomstandigheden. Het net van
sorteerapparatuur waardoor er een reductie is van de sterfte
de garnalenkor wordt opengehouden door een ijzeren boom
van de bijvangst.
aan de bovenzijde van het net met een lengte van maximaal
9 meter. Deze boom wordt ongeveer 50 cm van de grond
Om de aanwezige lacunes in kennis met betrekking tot de
gehouden door zogenaamde sloffen die zich aan het uiteinde
mogelijke effecten op de bodem en bodemfauna in beeld te
van de boom bevinden. De sloffen hebben een breed glijvlak
brengen zal er een referentiegebied worden ingesteld waarbij
aan de onderkant zodat het net als een slee over de bodem
deze mogelijke effecten zullen worden onderzocht.
wordt voortgetrokken. Vanaf de sloffen is het net met spruiten
aan de vislijn bevestigd. Aan dit ijzeren raamwerk bevindt zich Reguliere voorwaarden binnen ontheffing- c.q.
het garnalennet. De kuil, waarvan de maaswijdte van voor
vergunningverlening
- Rustende en/of zogende zeehonden mogen niet worden
naar achteren afneemt, bevindt zich in het achterste gedeelte
van het net.
verstoord.
- Er mag niet gevist worden binnen 100 meter van natuurlijke
De grondpees van de garnalenkor is voorzien van rollers of
klossen om de pees van de grond te houden, ter beperking van
zeegrasvelden en mosselbanken.

164

- Indien uit nader onderzoek naar de effecten van de
garnalenvisserij op het ecosysteem in de Waddenzee of
anderszins mocht blijken dat nadere voorwaarden gesteld
dienen te worden aan de garnalenvisserij, dan zullen de
vergunningvoorwaarden dienovereenkomstig worden
aangepast.
- in o.m. de kustwateren (Waddenzee) moeten de
garnalenvissers voldoen aan de EG-eisen inzake het
vissen in de 12-mijlszone. Hiertoe worden een aantal eisen
verplicht gesteld:
- Het motorvermogen van de Gk-vergunninghouders
(Garnalenvergunning Kustwateren) mag niet groter zijn dan
221 KW (300 pk).
- Het vaartuig moet voorzien zijn van adequate
vangstsorteerapparatuur (roterende spoel/sorteermachine
of een mechanische schudzeef met specifieke vereisten).
- De afvoer van ondermaatse vis en ondermaatse garnalen
overboord, moet rechtstreeks geschieden door een goot
of pijp van glad materiaal door middel van voldoende
waterafvoer.
Indien artikel 17 Nb-wet-gebieden bevaren c.q bevist worden,
gelden de volgende voorwaarden indien langs een groep
rustende en/of zogende zeehonden wordt gevaren:
- het vistuig mag niet opgehaald dan wel neergelaten
worden;
- het schip dient een constant motorvermogen aan te houden;
- onverlet het motorgeluid, zijn overige geluidsproducerende
bronnen niet toegestaan;
- de schipper, dan wel de overige bemanningsleden, dienen
zich in de stuurhut dan wel benedendeks te bevinden;
- het schip dient een dusdanige lage snelheid te hebben dat
er geen hekgolf ontstaat;
- de vaarroute dient zo te worden gekozen dat de afstand
tussen het schip en de groep zeehonden zo groot mogelijk
is;
- er dient niet geankerd en/of gekeerd te worden.
Het “demonstratie-garnalenvissen” met gasten aan boord, dan
wel gebruik van het schip en/of vistuig voor andere doeleinden
dan garnalenvisserij, is binnen de artikel 17 Nb-wetgebieden
niet toegestaan.
3. Instandhoudingsdoelstellingen, effecten en significantie
In het licht van de garnalenvisserij in de sublitorale gebieden
zijn in de onderstaande tabellen alle (mogelijk) relevante

beschermde soorten en habitattypen opgesomd. In elk van
deze tabellen staat tevens een indicatie weergegeven van de
mogelijke effecten (indien relevant) en de eventuele verwachte
significantie van elk van de afzonderlijk beschreven effecten.
Om verstoring van de hiernaast genoemde habitatsoorten te
voorkomen geldt een aantal algemene bepalingen vanuit de
Natuurbeschermingswet (Artikel 16). Daarnaast zijn locaties
als zoog- en rustgebieden van Gewone en Grijze zeehond
beschermd middels artikel 17 van de Natuurbeschermingswet.
Door deze maatregelen zal verstoring als gevolg van
aanwezigheid of de effecten van geluidsproductie boven en
onder water worden voorkomen.
Vogelsoorten
Bij het overboord zetten van bijvangst (discards). worden
bijvangsten voornamelijk gegeten door onder andere
Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw, Kokmeeuw, Visdiefje en
Grote stern en zijn daardoor mogelijk van invloed op groei en
instandhouding van deze populaties. Er zijn geen aanwijzingen
dat dit een belangrijke invloed heeft op het populatieniveau
van deze specifieke vogelsoorten. Voor wat betreft de overige
kwalificerende vogelsoorten is het mogelijk dat er bij de
uitgevoerde activiteiten in de (biologisch gezien) rijke delen
van het waddensysteem tijdelijk een locale verstoring op
kan treden. Bijvangsten in de vorm van te kleine garnalen
en andere soorten die in dit habitat voorkomen kan van
invloed zijn op de voedselsituatie van het gebied voor vogels.
Aanwijzingen hiervoor ontbreken echter.
4. Positieve maatregelen/ bepalingen
Garnalenvisserij op de droogvallende platen is niet
toegestaan.
5. Positieve en negatieve beïnvloeding
Er zijn geen onderzoekgegevens bekend waaruit zou blijken
dat de huidige wijze van garnalenvisserij binnen de Waddenzee
leidt tot aantasting van de wezenlijke waarden en kenmerken
van de Waddenzee. Effecten op vogels zijn tijdelijk en hebben
geen wezenlijke invloed hebben op hun voorkomen. Verstoring
van zeehonden wordt voorkomen middels voorwaarden in de
vergunningen.
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Habitattypen
1110
1130
Effecten
Mitigatie
Significantie

Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken
Estuaria
Oppervlakkige verstoring van de onderwaterbodem.
Eventuele aantasting van overige substraten binnen dit habitat
Op grond van deze passende beoordeling kan niet met zekerheid geconcludeerd worden dat de
garnalenvisserij in het sublitoraal geen significante gevolgen zal hebben voor de hierboven genoemde
habitattypen

Habitatsoorten
1095
1099
1103
Effecten

Mitigatie
Significantie

1364
1365
Effecten
Mitigatie
Significantie

Zeeprik
Rivierprik
Fint
Mogelijk wordt de soort gevangen als bijvangst
Verstoring door visserijactiviteiten aanwezigheid en onderwatergeluid: Fint is gevoelig voor geluid
door aanwezigheid van een grote zwemblaas die is verbonden met het middenoor (Kenyon et al.,
1998). Genoemde vissoorten kunnen zich eenvoudig aan beïnvloeding onttrekken door weg te
zwemmen.
Voorwaarden in vergunning om bijvangst zoveel mogelijk levend terug te zetten
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat de garnalenvisserij in het
sublitoraal geen significante gevolgen zal hebben voor de hierboven genoemde habitatsoorten
Grijze Zeehond
Gewone Zeehond
Verstoring als gevolg van aanwezigheid en geluid zowel boven als onder water
Voorwaarden in vergunning om verstoring zoveel mogelijk te voorkomen
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat de garnalenvisserij in het
sublitoraal de hierboven genoemde habitatsoorten

Vogelsoorten
Effecten

Mitigatie
Significantie

Tijdelijke verstoring van aanwezige vogels door aanwezigheid van de schepen
Onttrekking van garnalen uit de Waddenzee; daarnaast beschikbaar komen van voedsel voor
visetende vogels in de vorm van discards.
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat de garnalenvisserij in het
sublitoraal geen significante gevolgen zal hebben voor de hierboven genoemde zich kwalificerende
vogelsoorten.
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6. Conclusie
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens moet vastgesteld
worden dat met de in de voorgaande paragrafen verwoorde
op macro-niveau uitgevoerde passende beoordeling van de
garnalenvisserij het pkb-gebied mogelijk aantasting van de
natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied zal kunnen
optreden.
Evenwel: vastgesteld kan worden dat:
- middels de concrete vergunningverlening op basis van de
Natuurbeschermingswet alsmede;
- in het licht van de hierboven weergegeven positieve en
mitigerende aanwezige aspecten en;
- voortschrijdende wetenschappelijke inzichten (vanuit nu
nog lopend onderzoek)
in het licht van de Habitat- en Vogelrichtlijn desalniettemin
geconcludeerd kan worden dat met inachtname van
bovenstaande aspecten op het uiteindelijke niveau
van concrete vergunningverlening op basis van de
Natuurbeschermingswet van aantasting van de natuurlijke
kenmerken geen sprake zal zijn.

Literatuur
Agonus Fisheries Consultancy (2001). Evaluatie van
garnalenvisserij in Waddenzee en Noordzeekustzone en
overage sleepnetvisserij in Waddenzee en Oosterschelde.
Brasseur, S.M.J.M. & P.J.H. Reijnders (1994). Invloed van
diverse verstoringbronnen op het gedrag en habitatgebruik
van gewone zeehonden: consequenties voor de inrichting van
het gebied. Instituut voor Bos-en Natuuronderzoek (IBN-DLO),
IBN-Rapport 113, Wageningen.
Kenyon, T.N., Ladich, F., Yan, H.Y. (1998). A comparative study
of hearing ability in fishes: the auditory brainstem response
approach. J. Comp, Physiol. A. 182:307-318.
Lavaleije, M.S.S. en N. Dankers (1993). Voorstudie naar de
effecten van de garnalenvisserij op de bodemfauna, met
advies over te sluiten gebieden en uit te voeren onderzoek.
IBN-rapport 001, 1993.
Technisch Rapport Vogelbescherming Nederland no 18
“Aantalsontwikkelingen van en beheersmaatregelen voor
karakteristieke vogels van het waddengebied”.
Van Roomen et al. (2004). Watervogels in Nedeland in
2002/2003. SOVON-monitoringsrapport 2004/02, RIZA-rapport
BM04/09, SOVON Vogelonderzoek Beek-Ubbergen.

167

Beoordelingsformat pkb Waddenzee
6.14.9 Visserij : Jan Louw-bevissing

EVA II onderzoek (wat betekend een maximumoppervlak van
225 ha) en wordt begeleid door onderzoek.

1. Onderwerp van passende beoordeling
Voor bevissing van mossel(zaad)banken in het kader van
onderzoek naar de hypothese dat uitdunningsvisserij de
stabiliteit van de mosselbank vergroot, kunnen uitzonderingen
op dit verbod worden gemaakt.

Er zijn, op basis van de vergunningverlening in 2001, een
aantal kenmerkende elementen te onderscheiden binnen de
overwegingen welke ten grondslag liggen aan een dergelijk
experiment:
- Er is bij de uitvoering van de toetsing van de Jan Louwhypothese in 2001 een maximum gesteld van bruto 7.000
mosselton (zaad)mosselen (1 mosselton =100kg.); dit op
basis van de meest recente survey van het RIVO. Deze
beperking van de op te vissen hoeveelheid mosselzaad was
gekoppeld aan het toen geldende voedselreserveringsbeleid
voor vogels.
- De locaties waar de proef in 2001 werd uitgevoerd was
locatiegebonden en begrensd

Beheer
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of de
hieruit voortvloeiende concrete activiteiten niet direct verband
houden met of nodig zijn voor het beheer van:
- Vogelrichtlijngebied Waddenzee
- Habitatrichtlijn ‘Waddenzee’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Texel’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Vlieland’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Terschelling’
2. Huidige praktijk
In het evaluatieonderzoek Structuurnota Zee- en Kustvisserij
is er in 2001 een proef uitgevoerd met als doel de zogenaamde
Jan Louw hypothese te toetsen.
Uit het EVA II experiment blijkt dat de bevissing van litorale
mossel(zaad)banken volgens de Jan Louw-hypothese
(uitdunning tot minimaal 40% van de bank resteert) potenties
heeft voor de ontwikkeling van een mosselzaadvisserij op
de platen zonder effect op het areaal mosselbanken en met
meerwaarde voor de hoeveelheid schelpdieren op de percelen
in het sublitoraal.
Voorlopig mag alleen onder voorwaarden in het najaar de
experimentele mosselzaadvisserij op de droogvallende platen
worden uitgeoefend in het kader toetsing van de Jan Louwhypothese.
Indien na verloop van het meerjarige onderzoek blijkt dat
deze bevissing leidt tot een toename van de biomassa
schelpdieren in het diepe zonder de ontwikkeling van de
mosselbanken op het droge nadelig te beïnvloeden, of dat
andere natuurwaarden worden geschaad, dan zal nader
worden bezien onder welke voorwaarden en waar deze vorm
van visserij in de Waddenzee kan worden toegestaan.
De experimentele bevissing heeft plaats op een commerciële
schaal, vergelijkbaar of maximaal tweemaal zo groot als het

Reguliere voorwaarden binnen ontheffing- c.q.
vergunningverlening bij de uitvoering van de toetsing van de
Jan Louw-hypothese in 2001:
- Verstoring van in het gebied aanwezige fauna dient tot een
minimum te worden beperkt.
- Rustende en zogende zeehonden mogen niet worden
verstoord. Een zeehond wordt geacht te zijn verstoord,
als hij ten gevolge van een activiteit met een tot de
mosselvisserij gerechtigd visserijvaartuig, of handeling
dan wel nalaten van een tot de mosselvisserij gerechtigde
visser, zijn rustplaats verlaat en te water gaat.
- Het is in het natuurmonument verboden met motorboten
met een hogere snelheid dan 20 kilometer per uur te varen.
- Van opgetreden incidenten, waaronder verstaan worden
alle gebeurtenissen waarbij onbedoeld schadelijke stoffen
in het water geraken, dan wel waardoor anderszins schade
aan het natuurmonument kan worden toegebracht dient
onverwijld melding te worden gedaan.
- De opgeviste mosselen dienen op de mosselpercelen in de
Waddenzee te worden uitgezaaid.
- De vergunning is geldig tot en met bepaalde datum
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Habitattypen
1140
Effecten
Mitigatie
Significantie

Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
Oppervlakkige bodemberoering van een deel van het habitat met een maximum van ongeveer 0,2 %
van het habitat..
De omvang van de proef zal beperkt zijn.
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat het onderzoek naar de
hypothese dat uitdunningsvisserij de stabiliteit van de mosselbank vergroot zodanig kan worden
uitgevoerd dat dit geen significante gevolgen zal hebben voor de hierboven genoemde habitattypen

Habitatsoorten
1364
1365
Effecten
Mitigatie
Significantie

Grijze Zeehond
Gewone Zeehond
Verstoringseffecten als gevolg van aanwezigheid en geluid zowel boven als onder water.
Voorwaarden opgenomen in de vergunning
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat het onderzoek naar de
hypothese dat uitdunningsvisserij de stabiliteit van de mosselbank vergroot zodanig kan worden
uitgevoerd dat dit geen significante gevolgen zal hebben voor de hierboven genoemde habitatsoorten

Vogelsoorten
Effecten

Mitigatie
Significantie

Verplaatsing van een deel van het mosselzaad naar een andere locatie en daardoor niet beschikbaar
voor de vogels die op de beviste locatie foerageren.
Tijdelijke verstoring van vogels door uitgevoerde activiteiten
Het opgeviste mosselzaad is elders in het waddengebied opnieuw uitgezaaid op plaatsen waar de
groei beter is zodat er per saldo meer biomassa (= voedsel voor vogels) in het systeem aanwezig is
Op grond van deze passende beoordeling kan niet geconcludeerd worden dat het onderzoek naar
de hypothese dat uitdunningsvisserij de stabiliteit van de mosselbank vergroot zodanig kan worden
uitgevoerd dat dit geen significante gevolgen zal hebben voor de zich kwalificerende vogelsoorten
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3. Instandhoudingsdoelstellingen, effecten en significantie
In het licht van bevissing om de Jan Louw-hypothese te
toetsen zijn in de onderstaande tabellen alle (mogelijk)
relevante beschermde soorten en habitattypen opgesomd. In
elk van deze tabellen staat tevens een indicatie weergegeven
van de mogelijke effecten (indien relevant) en de eventuele
verwachte significante gevolgen van elk van de afzonderlijk
beschreven effecten.
Om verstoring van de hiernaast genoemde habitatsoorten te
voorkomen gelden een aantal algemene bepalingen vanuit de
Natuurbeschermingswet (Artikel 16). Daarnaast zijn locaties
als zoog- en rustgebieden van de Gewone en Grijze zeehond
beschermd middels artikel 17 van de Natuurbeschermingswet.
Door deze maatregelen zal verstoring als gevolg van
aanwezigheid of de effecten van geluidsproductie boven en
onder water worden voorkomen.
Vogelsoorten
Op basis van het in 2001 uitgevoerde onderzoek kon er geen
conclusie worden getrokken met betrekking tot de effecten op
de aantallen vogels op de beviste locaties.
4. Positieve maatregelen/ bepalingen
Het weggeviste mosselzaad dient binnen de Waddenzee te
blijven.
5. Positieve en negatieve beïnvloeding
De Jan Louw bevissing kan op dit moment alleen als een proef
worden uitgevoerd. Hierdoor zullen wezenlijke effecten op
soorten en habitats worden voorkomen. De clausule zorgt
ervoor dat alleen als echt duidelijk is dat er geen nadelige
effecten kunnen optreden er op ruimere schaal gebruik
gemaakt kan worden van deze methode.
6. Conclusie
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens moet vastgesteld
worden dat met de in de voorgaande paragrafen verwoorde
uitgevoerde passende beoordeling van de Jan Louwbevissing
binnen het pkb-gebied mogelijk aantasting van de natuurlijke
kenmerken van het betrokken gebied zal kunnen optreden.
Evenwel: vastgesteld kan worden dat:

- middels de concrete vergunningverlening op basis van de
Natuurbeschermingswet alsmede;
- in het licht van de hierboven weergegeven positieve en
mitigerende aanwezige aspecten en;
- met specifieke overweging van exacte te bevissen locaties
in het licht van de Habitat- en Vogelrichtlijn desalniettemin
geconcludeerd kan worden dat met inachtname van
bovenstaande aspecten op het uiteindelijke niveau
van concrete vergunningverlening op basis van de
Natuurbeschermingswet van aantasting van de natuurlijke
kenmerken geen sprake zal zijn.
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Beoordelingsformat pkb Waddenzee
6.14.10 Visserij : Sleepnetvisserij
1. Onderwerp van passende beoordeling
Zolang er geen aanwijzingen zijn dat de sleepnetvisserij met
of zonder wekkerkettingen in het sublitoraal significante
ecologische effecten op het sublitorale systeem heeft, blijft
deze vorm van visserij toegestaan.
Nieuwe vergunningen worden niet meer uitgegeven. Voor
diegenen die reeds langer dan één jaar een vergunning
gereserveerd hebben, zonder dat zij een voor de
sleepnetvisserij geschikt vaartuig bezitten, vervalt de
reservering en ook het recht op een vergunning.
Beheer
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of de
hieruit voortvloeiende concrete activiteiten niet direct verband
houden met of nodig zijn voor het beheer van:
- Vogelrichtlijngebied Waddenzee
- Habitatrichtlijn ‘Waddenzee’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Texel’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Vlieland’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Terschelling’
2. Huidige praktijk
In de huidige praktijk zijn binnen de Waddenzee
visserijvergunningen verleend voor het vissen met een
sleepnet met of zonder wekkerkettingen.
In totaal zijn 183 visserijwetvergunningen verleend.
Hiervan waren er in december 2000 134 uitgegeven en 49
gereserveerd. Weinig vergunninghouders zijn daadwerkelijk
actief. De vergunningen voor de sleepnetvisserij zijn niet
overdraagbaar.
In de geulen van de westelijke Waddenzee (onder andere
Texelstroom) werd in het voorjaar wanneer de tong naar de
Waddenzee trekt om te paaien door 3 schepen gedurende ca.
2 maanden op tong gevist. Deze sleepnetvisserij op Tong (in
de maanden maart/april) komt de laatste 5-7 jaar niet meer
voor. Deze visserij beperkte zich tot een strook gelegen op het
Texelstroom/Doove balg. De visserij intensiteit bedraagt 2-3
schepen gedurende enkele dagen per jaar.
Bij de spuikommen van Kornwerderzand en Den Oever
wordt door 5 tot 7 schepen gedurende enkele weken met
sleepnetten op spiering gevist. De visserij op Spiering wordt

seizoensmatig uitgeoefend in de maanden november tot en
met maart. De spiering komt dan in bepaalde concentraties
plaatselijk nabij de zoet-zout overgangen voor. Er wordt
vrijwel alleen in de kom van de spuisluizen te Den Oever en
Kornwerderzand gevist. De visserij op Spiering is (vrijwel) niet
bodemberoerend, de vis wordt in de waterkolom gevangen,
soms slepen de gewichten om het net open te houden wel
eens over de bodem.
In de haven van Den Helder werd regelmatig door 5 vissers
op Paling gevist. Als gevolg van de (tegenwoordig overal)
lage palingstand gebeurt dit momenteel echter nog maar
sporadisch.
Twee vissers vissen ongeveer 6 maanden per jaar
beroepsmatig op Bot. Daarnaast wordt de botvisserij
uitgeoefend door een vijftal bedrijven dat aan toeristen de
visserij demonstreert. Deze bedrijven vissen gedurende ca. 9
maanden per jaar. De visserij op Bot vindt alleen plaats met
zgn. bordennetten, waarbij per dag, in het kader van toerisme
enkele uren wordt gevist. Deze vorm van visserij vindt alleen
plaats in een beperkt gebied langs de Afsluitdijk nabij Den
Oever door ca. 5 vaartuigen gedurende 100-150 dagen per
jaar, enkele uren per dag. Deze vistuigen beschikken over 1 á
2 dunne wekkerkettingen. Op droogvallende zandbanken in de
Waddenzee wordt niet gevist.
Op basis van voorgaande gegevens kan worden geconcludeerd
dat de huidige sleepnetvisserij als beperkt in omvang kan
worden gekenschetst. Er is aangekondigd dat er een nieuw
beleidsbesluit sleepnetvisserij zal worden opgesteld.
3. Instandhoudingsdoelstellingen, effecten en significantie
In het licht van sleepnetvisserij met of zonder wekkerkettingen
zijn in de onderstaande tabellen alle (mogelijk) relevante
beschermde soorten en habitattypen opgesomd. In elk van
deze tabellen staat tevens een indicatie weergegeven van de
mogelijke effecten (indien relevant) en de eventuele verwachte
significante gevolgen van elk van de afzonderlijk beschreven
effecten.
Toelichting op mitigatie middels vergunningverlening:
Om verstoring van de bovengenoemde habitatsoorten te
voorkomen gelden een aantal algemene bepalingen vanuit de
Natuurbeschermingswet (Artikel 16). Daarnaast zijn locaties
als zoog- en rustgebieden van Gewone en Grijze zeehond
beschermd middels artikel 17 van de Natuurbeschermingswet.

171

Habitattypen
1110
1130
1140
Effecten

Mitigatie
Significantie

Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken
Estuaria
Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
In het geval er sprake is van visserij met wekkerkettingen zal er een zekere mate van
bodembeschadiging op treden, dit kan ook gelden voor substraten zoals schelpenvoorkomens binnen
dit habitat. Aangezien in de huidige praktijk slechts door enkele schepen gedurende kortere tijd wordt
gevist is de beïnvloeding op dit habitattype als gering te beschouwen
Het aantal vergunninghouders is gelimiteerd en zal niet worden uitgebreid
Gezien de zeer geringe visserijdruk is geen sprake van significante gevolgen

Habitatsoorten
1095
1099
1103
Effecten

Mitigatie
Significantie
1364
1365
Effecten
Mitigatie
Significantie

Zeeprik
Rivierprik
Fint
Er is een kans aanwezig dat een habitatsoort als bijvangst wordt gevangen; gegevens over de
mogelijke omvang binnen de Waddenzee ontbreken.
Verstoring door visserijactiviteiten (aanwezigheid, geluid); Fint is gevoelig door aanwezigheid van een
grote zwemblaas die is verbonden met het middenoor voor onderwatergeluid (Kenyon et al., 1998)
Het aantal vergunninghouders is gelimiteerd en zal niet worden uitgebreid
Gezien de zeer geringe visserijdruk is geen sprake van significante gevolgen
Grijze Zeehond
Gewone Zeehond
Verstoringseffecten als gevolg van aanwezigheid en mogelijke effecten van boven- en
onderwatergeluid.
Het aantal vergunninghouders is gelimiteerd en zal niet worden uitgebreid
Afstand houden van verstoringsgevoelige gebieden.
Gezien de zeer geringe visserijdruk is geen sprake van significante gevolgen

Vogelsoorten
Effecten

Mitigatie
Significantie

Verstoring als gevolg van aanwezigheid en geluid
Onttrekking van een deel van het voedsel van visetende soorten; daarnaast beschikbaar komen van
voedsel voor visetende vogels in de vorm van discards.
Het aantal vergunninghouders is gelimiteerd en zal niet worden uitgebreid
Afstand houden van verstoringsgevoelige gebieden.
Gezien de zeer geringe visserijdruk is geen sprake van significante gevolgen
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Door deze maatregelen zal verstoring als gevolg van
aanwezigheid of de effecten van geluidsproductie boven en
onder water worden voorkomen.
Vogelsoorten
Effecten van de huidige sleepnetvisserij in de Waddenzee
op vogels zijn (naast de verstoring door aanwezigheid van
de betrokken schepen) niet onderzocht. De effecten van de
sleepnetvisserij (met wekkerkettingen) in de Waddenzee zijn
mogelijk vergelijkbaar met die van de sleepnetvisserij in de
Noordzee. Uit onderzoek in het Noordzeegebied zijn er vooral
effecten op langlevende bentische soorten (bodemfauna) aan
het licht gekomen (Rumohr et al., 1994). Op de bijvangst van
onder andere ondermaatse vis die weer overboord wordt
gezet, wordt gefoerageerd door visetende vogels (Garthe, S.,
1996).
4. Positieve maatregelen/ bepalingen
Nieuwe vergunningen worden niet meer uitgegeven. Voor
diegenen die reeds langer dan één jaar een vergunning
gereserveerd hebben, zonder dat zij een voor de
sleepnetvisserij geschikt vaartuig bezitten, vervalt de
reservering en ook het recht op een vergunning.
5. Positieve en negatieve beïnvloeding
Er zal geen uitbreiding van deze activiteit plaatsvinden omdat
er geen nieuwe vergunningen worden uitgegeven.
6. Conclusie
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden dat als gevolg van de hierboven besproken activiteit
geen aantasting van de natuurlijke kenmerken van het
betrokken gebied zal optreden.
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Beoordelingsformat pkb Waddenzee
6.14.11 Visserij : Vaste Vistuigen
1. Onderwerp van passende beoordeling
De visserij met vaste vistuigen zal worden gereguleerd in de
vorm van het instellen van visvakken.
Beheer
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of de
hieruit voortvloeiende concrete activiteiten niet direct verband
houden met of nodig zijn voor het beheer van:
- Vogelrichtlijngebied Waddenzee
- Habitatrichtlijn ‘Waddenzee’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Texel’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Vlieland’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Terschelling’
2. Huidige praktijk
In de huidige praktijk zijn binnen het Vogelrichtlijn en
Habitatrichtlijngebied Waddenzee vergunningen afgegeven
voor de visserij met vaste vistuigen.
Onder vaste vistuigen wordt een groot aantal typen vistuig
verstaan. Het betreft onder meer de fuik, het staand want, de
weer, de zegen, het hoekwant, de ankerkuil, de totebel en het
kuilnet.
In het beleidsbesluit vaste vistuigen (LNV, 2002) is het
onderscheid tussen traditionele en tijdelijke vergunning
vervallen. Alleen vergunninghouders die bedrijfsmatige
visserij uitoefenen zullen (na een overgangstermijn van 5 jaar)
hun vergunning kunnen houden. Hierdoor zullen een groot
deel van de eerder verleende (en meestal niet gebruikte)
vergunningen komen te vervallen.
Op dit moment zijn er 34 vergunninghouders die met
vaste vistuigen mogen vissen; dit betreft onder andere het
vissen met palingfuiken,, hoekwant, kubben, ankerkuil,
spieringkamers en totebel. Er zijn 13 vergunninghouders die
met staand want mogen vissen (in totaal betreft dit maximaal
30,5 kilometer staand want). Er zijn 15 vergunninghouders die
met de zegen mogen vissen (in totaal betreft dit maximaal 22,5
kilometer zegen). Naast deze groep beroepsmatige vissers zijn
er ook nog ruim 325 houders van een recreatieve vergunning.
Als gevolg van visserij met vaste vistuigen kunnen de lokale
visstanden worden verlaagd en kan lokaal schade op de
ecologische kwetsbare wadplaten worden aangebracht door

enige bodemberoering aan bodemflora en -fauna. Tevens kan
er verstoring optreden van vogels en zeehonden. De schade
die lokaal kan worden toegebracht is tot op heden dusdanig
dat er gesproken kan worden van tijdelijke beïnvloeding van de
aanwezige natuurwaarden.
In het beleidsbesluit (LNV, 2002) wordt aangegeven dat op
basis van de beschikbare informatie er thans geen indicaties
zijn dat de effecten van de vaste vistuigenvisserij zodanig zijn
dat grootschalige negatieve effecten zijn te verwachten. Er
wordt wel onderzoek aangekondigd welke tot doel heeft om
zicht te krijgen op de omvang van de mogelijke effecten.
Uit de evaluatie van de Structuurnota Zee- en Kustvisserij
(EC-LNV, 2002) wordt de verplichting van het plaatsen een
keerwant in alle (schiet)fuiken als succesvol omschreven.
Hiermee wordt bedoeld dat plaatsing van het keerwant in
(schiet-)fuiken is uitgevoerd. Met het verplichte gebruik van
een keerwant wordt voorkomen dat zeehonden en vogels in
deze fuiken kunnen verdrinken.
Bij de zeebaars- en hardervisserij is de sterfte van vogels en
andere bijvangst door de manier van vissen bijna uitgesloten,
omdat de visser tijdens de visserij bij het net aanwezig is.
De vaste visvakken zijn een belangrijk beheersinstrument.
Binnen een visvak mag de vergunninghouder vissen met
vistuigen die worden vermeld in de visvergunning. Ruimte voor
nieuwe visvakken langs de wal is in de Waddenzee beperkt.
In de praktijk is er geen uitbreidingsruimte. Aan de vistuigen
in kwestie kunnen vanuit natuuroverwegingen voorwaarden
worden gesteld.
Naast de beroepsmatige visserij is er ook de recreatieve
visserij. De eventuele effecten van de beroepsmatige en
recreatieve visserij op visbestanden en de ecologische
waarden van de kustwateren zullen de aankomende jaren
worden gevolgd.
Reguliere voorwaarden binnen huidige vergunningverlening
vanuit de Natuurbeschermingswet:
- De vergunning is persoonlijk.
- Het is niet toegestaan dieren te verontrusten. Indien
vogelconcentraties of rustende zeehonden aanwezig zijn,
dient u een zodanige afstand in acht te nemen dat vogels
en/of zeehonden niet worden verstoord (een afstand van
minimaal 1500 meter tot de zeehonden en 500 meter tot
groepen vogels is hiertoe voldoende).
- Broedkolonies dienen te worden vermeden en van solitair
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broedende vogels mogen geen nesten worden verstoord,
vertrapt of eieren worden meegenomen.
Het is niet toegestaan (huis)dieren mee te nemen.
Het is niet toegestaan enig afval achter te laten in het
(staats)natuurmonument.
Het is niet toegestaan om, anders dan voor
communicatiemiddelen de veiligheid betreffende,
geluidsapparatuur te laten spelen.
Het is niet toegestaan planten, of delen van planten te
plukken, af te snijden of uit te steken.
Het is niet toegestaan om de gesloten artikel 17 Nbwetgebieden, voor de periode dat ze gesloten zijn, te
bevaren, te bevissen en te betreden (raadpleeg hiervoor de
meest recente kaarten van de Hydrografische Dienst).
De Nb-wetvergunning kan alleen worden gebruikt indien
men beschikt over de benodigde vergunningen op grond van
de Visserijwet. De bepalingen onder andere ten aanzien van
het type vistuig, het feitelijke gebruik en de locaties uit de
vergunningen op grond van de Visserijwet maken onderdeel
uit van deze vergunning.
Staand want visserij dient dusdanig uitgevoerd te worden,
zodat de netten bij laagwater op droogvallende platen niet

overeind staan, dit om verdrinking van fauna (vogels en/of
zeehonden) te voorkomen.
- Eventuele verdrinkingsslachtoffers van fauna (vogels en/of
zeehonden) dienen onmiddellijk gemeld te worden.
- Indien de bescherming van de natuurwaarden van
het staatsnatuurmonument Waddenzee II en/of het
Vogelrichtlijngebied Waddenzee dit vraagt kunnen de
voorwaarden en voorschriften van deze vergunning
gewijzigd worden.
3. Instandhoudingsdoelstellingen, effecten en significantie
In het licht van de visserij met vaste vistuigen zijn in de
onderstaande tabellen alle (mogelijk) relevante beschermde
soorten en habitattypen opgesomd. In elk van deze tabellen
staat tevens een indicatie weergegeven van de mogelijke
effecten (indien relevant) en de eventuele verwachte
significante gevolgen van elk van de afzonderlijk beschreven
effecten.
Om verstoring van de bovengenoemde habitatsoorten te
voorkomen gelden een aantal algemene bepalingen vanuit de
Natuurbeschermingswet (Artikel 16). Daarnaast zijn locaties

Habitattypen
1110
1130
1140
Effecten
Mitigatie
Significantie

1310
1320
1330
Effecten
Mitigatie
Significantie

Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken
Estuaria
Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
Op de locaties waar de vangmiddelen worden geïnstalleerd zullen kleine oppervlaktes van de bodem
worden verstoord.
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat de regulering van de visserij
met vaste vistuigen in de vorm van het instellen van visvakken geen significante gevolgen zal hebben
voor de hierboven genoemde habitattypen
Eenjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Zeekraal en andere
zoutminnende planten
Schorren met slijkgrasvegetatie
Atlantische schorren met kweldergrasvegetatie
Mogelijke beschadiging als gevolg van betreding.
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat de regulering van de visserij
met vaste vistuigen in de vorm van het instellen van visvakken geen significante gevolgen zal hebben
voor de hierboven genoemde habitattypen
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Habitatsoorten
1095
1099
1103
Effecten
Mitigatie
Significantie

Zeeprik
Rivierprik
Fint
Er is een kans dat soorten als bijvangst wordt gevangen
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat de regulering van de visserij
met vaste vistuigen in de vorm van het instellen van visvakken geen significante gevolgen zal hebben
voor de hierboven genoemde habitatsoorten

1364
1365
Effecten

Grijze Zeehond
Gewone Zeehond
Verstoringeffecten als gevolg van aanwezigheid en als gevolg van geluid zowel boven- als onderwater; zeehonden zijn gevoelig voor laagfrequente geluiden (richardson et al., 1995)
Voldoende afstand van de rust- en zoogplekken aanhouden om verstoring als gevolg van aanwezigheid
te voorkomen. Deze maatregel voorkomt ook onacceptabele verstoring als gevolg van geluid boven en
onder water. Verplichting voor plaatsen keerwant in fuiken.
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat de regulering van de visserij
met vaste vistuigen in de vorm van het instellen van visvakken geen significante gevolgen zal hebben
voor de hierboven genoemde habitatsoorten

Mitigatie

Significantie

als zoog- en rustgebieden van Gewone en Grijze zeehond
beschermd middels artikel 17 van de Natuurbeschermingswet.
Door deze maatregelen zal verstoring als gevolg van aanwezigheid of de effecten van geluidsproductie boven en onder
water worden voorkomen.

Vogelsoorten

Vogelsoorten
Uit literatuur is bekend dat er bij de staand want visserij
sprake kan zijn van bijvangst van vogels. Vooral in gebieden
waar hoge concentraties duikeenden aanwezig zijn kan visserij
met staand want van invloed zijn op de aantallen. Het vistuig
dat het meest ter discussie staat zijn de staande netten. Dit
type visserij op de droogvallende platen wordt afgebouwd (Zie
beantwoording kamervragen; TK 2001-2002, 26 413, nr. 22). In
de overgangsperiode is de verplichting om de staande netten
bij droogvallen plat te leggen.De overige effecten van staand
want visserij kunnen echter middels voorwaarden sterk worden beperkt. Zo is het aanbrengen van een keerwant verplicht.
Voor wat betreft de werkelijke effecten wordt er in 2005-2006
een onderzoek uitgevoerd naar de eventuele bijvangsten en de
samenstelling hiervan.

Mitigatie

Effecten

Significantie

Verstoringseffecten als gevolg van
aanwezigheid en geluid
Verdrinking van vogelsoorten in het
vangmiddel
Middels de vergunningverlening worden
voorwaarden opgenomen om verstoring
zoveel mogelijk te voorkomen.
Door de verplichting om keerwant aan
te brengen wordt de kans op verdrinking
verkleind
Op grond van deze passende beoordeling
kan geconcludeerd worden dat de
regulering van de visserij met vaste
vistuigen in de vorm van het instellen
van visvakken geen significante gevolgen
zal hebben voor de zich kwalificerende
vogelsoorten
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4. Positieve maatregelen/ bepalingen
Het voorliggende geselecteerde beleidspunt gaat vergezeld
van een inperking. Door het instellen van visvakken, waarbij geen uitbreiding van het areaal binnen de Waddenzee is
voorzien, is er geen toename van de activiteiten in een groter
gebied mogelijk. Het verplicht aanbrengen van een keerwant
in (schiet-)-fuiken is verplicht waardoor verdrinking in deze
vangmiddelen zeer klein zal zijn.
5. Positieve en negatieve beïnvloeding
Een duidelijk zicht op de mogelijk aanwezige effecten ontbreekt. Hiervoor zal aanvullend onderzoek worden uitgevoerd
om eventuele effecten duidelijker in beeld te krijgen.
6. Conclusie
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en de hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld worden dat, mede gezien de beperkte omvang van het
oppervlakte en de kleine kans op aantasting daarvan, als
gevolg van de hierboven besproken activiteit de natuurlijke
kenmerken niet zullen worden aangetast.
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Beoordelingsformat pkb Waddenzee
6.14.12 Visserij : Staand want
1. Onderwerp van passende beoordeling
De visserij met staand want op de wadplaten wordt afgebouwd
om de verdrinking van vogels in deze netten verder terug
te dringen. In de overige delen van de Waddenzee wordt
onderzoek verricht naar de ecologische inpasbaarheid. Alleen
de staand-want-visserij die dusdanig wordt uitgevoerd dat
verdrinking van vogels en bijvangst van zeezoogdieren in deze
netten wordt voorkomen, blijft toegestaan in de Waddenzee.
Beheer
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of de
hieruit voortvloeiende concrete activiteiten niet direct verband
houden met of nodig zijn voor het beheer van:
- Vogelrichtlijngebied Waddenzee
- Habitatrichtlijn ‘Waddenzee’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Texel’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Vlieland’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Terschelling’
2. Huidige praktijk
In de huidige praktijk zijn binnen het Vogelrichtlijngebied en
Habitatrichtlijngebied Waddenzee vergunningen in het kader
van de Natuurbeschermingswet verstrekt voor de visserij met
staand want.
Binnen die afweging heeft tevens een toetsing aan de Vogelen Habitatrichtlijn plaatsgevonden.
Er zijn 13 vergunninghouders die met staand want mogen
vissen (in totaal betreft dit maximaal 30,5 kilometer staand
want).
Door de bewegingen van de vissers tussen het schip en/of
bijboot en de staand want kan verstoring optreden van aanwezige vogels en groepen zeehonden. Derhalve zijn nadere voorwaarden gesteld zodat de kans op verstoring minimaal wordt.
Op basis van de beschikbare informatie die voorhanden
is, zijn er thans geen indicaties dat de effecten van de
vaste vistuigvisserij op de lokale visbestanden en op de
natuurwaarden van dien aard zijn dat grootschalige negatieve
effecten te verwachten zijn (LNV, 2002). Het vistuig dat
het meest ter discussie staat zijn de staande netten. Bij
onzorgvuldig gebruik van staande netten kunnen vogels in
het want verstrikt raken en verdrinken. Dit doet zich voor

bij netten die tijdens laagwater op de droogvallende platen
overeind blijven staan. Door het stellen van voorwaarden
aan de vergunning kan voldoende rekening worden
gehouden met de aanwezige waarden en kenmerken van het
natuurmonument. Op deze wijze is het voorkómen van een
verslechtering van de habitats gewaarborgd.
Reguliere voorwaarden binnen ontheffing- c.q.
vergunningverlening vanuit de Nb-wet zijn:
- Het is niet toegestaan dieren te verontrusten. Indien
vogelconcentraties of rustende zeehonden aanwezig zijn,
dient men een zodanige afstand in acht te nemen dat vogels
en/of zeehonden niet worden verstoord (een afstand van
minimaal 1500 meter tot de zeehonden en 500 meter tot
groepen vogels is hiertoe voldoende).
- Broedkolonies dienen te worden vermeden en van solitair
broedende vogels mogen geen nesten worden verstoord,
vertrapt of eieren worden meegenomen.
- Het is niet toegestaan (huis)dieren mee te nemen.
- Het is niet toegestaan enig afval achter te laten in het
(staats)natuurmonument.
- Het is niet toegestaan om, anders dan voor
communicatiemiddelen de veiligheid betreffende,
geluidsapparatuur te laten spelen.
- Het is niet toegestaan planten, of delen van planten te
plukken, af te snijden of uit te steken.
- Het is u niet toegestaan om de gesloten artikel 17 Nbwetgebieden, voor de periode dat ze gesloten zijn, te
bevaren, te bevissen en te betreden (raadpleeg hiervoor de
meest recente kaarten van de Hydrografische Dienst).
- De Nb-wetvergunning kan alleen worden gebruikt indien u
beschikt over de benodigde vergunningen op grond van de
Visserijwet. De bepalingen onder andere ten aanzien van
het type vistuig, het feitelijke gebruik en de locaties uit de
vergunningen op grond van de Visserijwet maken onderdeel
uit van deze vergunning.
- Staand want visserij dient dusdanig uitgevoerd te worden,
zodat de netten bij laagwater op droogvallende platen niet
overeind staan, dit om verdrinking van fauna (vogels en/of
zeehonden) te voorkomen.
- Eventuele verdrinkingsslachtoffers van fauna (vogels en/of
zeehonden) dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de
directeur Noord van het ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit.
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Habitattypen
1110
1130
1140
Effecten
Mitigatie
Significantie

1310
1320
1330
Effecten
Mitigatie
Significantie

Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken
Estuaria
Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
Op de locaties waar de vangmiddelen worden geïnstalleerd kunnen kleine oppervlaktes van de bodem
worden verstoord.
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat de staand want visserij
zodanig kan worden uitgevoerd dat deze visserij geen significante gevolgen zal hebben voor de
hierboven genoemde habitattypen
Eenjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Zeekraal en andere
zoutminnende planten
Schorren met slijkgrasvegetatie
Atlantische schorren met kweldergrasvegetatie
Mogelijke beschadiging als gevolg van betreding door vissers
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat de staand want visserij
zodanig kan worden uitgevoerd dat deze visserij geen significante gevolgen zal hebben voor de
hierboven genoemde habitattypen

Habitatsoorten
1095
1099
1103
Effecten

Mitigatie
Significantie

Zeeprik
Rivierprik
Fint
Er is een kleine kans dat soorten als bijvangst wordt gevangen
Verstoring door werkzaamheden (aanwezigheid, geluid: Fint is gevoelig voor geluid
door aanwezigheid van een grote zwemblaas die is verbonden met het middenoor
(Kenyon et al., 1998))
De in de Visserijwet voorgeschreven minimale maaswijdte beperkt de vangst van deze soorten
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat de staand want visserij
zodanig kan worden uitgevoerd dat deze visserij geen significante gevolgen zal hebben voor de
hierboven genoemde habitatsoorten
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1364
1365
Effecten
Mitigatie

Significantie

Grijze Zeehond
Gewone Zeehond
Verstoringeffecten als gevolg van aanwezigheid en als gevolg van geluid zowel boven- als onderwater; zeehonden zijn gevoelig voor laagfrequente geluiden (Richardson et al., 1995)
Voldoende afstand van de rust- en zoogplekken aanhouden om verstoring als gevolg van aanwezigheid
te voorkomen. Deze maatregel voorkomt ook onacceptabele verstoring als gevolg van geluid boven en
onder water.
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat de staand want visserij
zodanig kan worden uitgevoerd dat deze visserij geen significante gevolgen zal hebben voor de
hierboven genoemde habitatsoorten

Vogelsoorten
Effecten
Mitigatie
Significantie

Verstoringseffecten als gevolg van aanwezigheid en geluid
Vogelslachtoffers als gevolg van de aanwezigheid van het vangmiddel
Middels de vergunningverlening worden voorwaarden opgenomen om verstoring zoveel mogelijk te
voorkomen.
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat de staand want visserij
zodanig kan worden uitgevoerd dat deze visserij geen significante gevolgen zal hebben voor de zich
kwalificerende vogelsoorten

3. Instandhoudingsdoelstellingen, effecten en significantie
In het licht van de staand want visserij zijn in de onderstaande
tabellen alle (mogelijk) relevante beschermde soorten en
habitattypen opgesomd. In elk van deze tabellen staat tevens
een indicatie weergegeven van de mogelijke effecten (indien
relevant) en de eventuele verwachte significante gevolgen van
elk van de afzonderlijk beschreven effecten.
Om verstoring van de voorgenoemde habitatsoorten te
voorkomen gelden een aantal algemene bepalingen vanuit de
Natuurbeschermingswet (Artikel 16). Daarnaast zijn locaties
als zoog- en rustgebieden van Gewone en Grijze zeehond
beschermd middels artikel 17 van de Natuurbeschermingswet.
Door deze maatregelen zal verstoring als gevolg van
aanwezigheid of de effecten van geluidsproductie boven en
onder water worden voorkomen.
Vogelsoorten
Een inventarisatie door LNV van de visserij met vaste
vistuigen concludeert dat de visserij kleinschalig is en dat bij
zorgvuldig gebruik van de vistuigen de effecten op visstand en

natuurwaarden beperkt zijn.
Uit literatuur is bekend dat er bij de staand want visserij
sprake kan zijn van bijvangst van vogels. Vooral in gebieden
waar hoge concentraties duikeenden aanwezig zijn kan visserij
met staand want van invloed zijn op de aantallen. Het vistuig
dat het meest ter discussie staat zijn de staande netten. Dit
type visserij op de droogvallende platen wordt afgebouwd (Zie
beantwoording kamervragen; TK 2001-2002, 26 413, nr. 22). In
de overgangsperiode is de verplichting om de staande netten
bij droogvallen plat te leggen. De overige effecten van staand
want visserij kunnen middels voorwaarden sterk worden
beperkt. Dit betreft dan de effecten van de aanwezigheid van
boten van de vergunninghouder.
4. Positieve maatregelen/ bepalingen
Het voorliggende geselecteerde beleidspunt gaat vergezeld
een clausulering doordat de activiteit dusdanig moet worden
uitgevoerd dat verdrinking van vogels en bijvangst van
zeezoogdieren in deze netten wordt voorkomen.
5. Positieve en negatieve beïnvloeding
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De ‘beschermende beleidspunten’ welke zich uiten in de
voorwaarden voor vergunningverlening voorkomen het
grootste deel van de effecten die worden genoemd in
paragraaf 3. De effecten zouden zonder deze mitigerende
maatregelen mogelijk lokaal van significante invloed
kunnen zijn (Ministerie LNV, 2002). Wanneer de mitigerende
maatregelen in acht genomen worden is er geen sprake van
significante effecten.
6. Conclusie
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden dat, mede gezien de beperkte omvang van het
oppervlakte en de kleine kans op aantasting daarvan, als
gevolg van de hierboven besproken activiteit de natuurlijke
kenmerken van het betrokken gebied niet worden aangetast.
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Beoordelingsformat pkb Waddenzee
6.15.1 Militaire activiteiten : Amfibisch Oefenkamp Texel
1. Onderwerp van passende beoordeling
“bestaande militaire activiteiten worden van een dusdanig
maatschappelijk belang geacht dat zij in de planperiode op de
bestaande locaties worden gehandhaafd en dat een doelmatig
functioneren gewaarborgd moet zijn, …”
Beheer
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of de
hieruit voortvloeiende concrete activiteiten niet direct verband
houden met of nodig zijn voor het beheer van:
- Vogelrichtlijngebied Waddenzee
- Habitatrichtlijn ‘Waddenzee’ en/of (gebied 69)
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Texel’ (gebied 19)
2. Huidige praktijk
Het Amfibisch Oefenkamp Texel wordt sinds 1949 gebruikt
voor amfibische opleidingen van het Korps Mariniers. In zijn
huidige vorm en de huidige activiteiten dateert het kamp uit
1981. De meeste oefeningen door groepen van 80 à 100 personen vinden plaats op het oefenterrein: het oostelijk gedeelte
van de strandvlakte De Hors, het aangrenzende duingebied
en een gedeelte van de Mokbaai. Per jaar worden ongeveer 50
oefeningen en opleidingen verzorgd, waarvan er een tiental
beperkt blijft tot het kazerneterrein. De oefeningen vinden
gedurende het gehele jaar op werkdagen plaats. In het algemeen vinden de oefeningen plaats in de vorm van landingen op
het strand. Vanaf zee wordt de kust aangevaren waarbij personeel, voertuigen en materieel op het strand worden afgezet.
In zijn algemeenheid verplaatst men zich na de landing te voet.
Incidenteel gebruiken de militairen oefenmunitie (alleen buiten
broedseizoen).
Buiten dit oefenterrein wordt het duingebied voor landingsoefeningen niet betreden. De landingsvaartuigen worden
afgemeerd in de militaire haven in de Mokbaai. Bij een aantal
oefeningen wordt gebruik gemaakt van helikopters, deze vliegen hoofdzakelijk boven het Marsdiep. Wanneer militaire helikopters in het kader van oefeningen en training landen op het
kazerneterrein gebeurt dit op de hiervoor ingerichte helikopter-landingsplaats. In de praktijk vindt het dit zo’n 6 à 8 keer
per jaar plaats. Meer incidenteel - ongeveer 10 keer per jaar
- wordt het strand en het resterende deel van de Hors en de

wegen en paden in de omgeving van de Horsmeertjes gebruikt
voor ongewapende verplaatsingen in het kader van lessen
kaart- en kompaslezen. De militaire activiteiten zijn vanaf het
begin jaren 90 niet toegenomen noch geïntensiveerd. Instructie
in het omgaan met natuurwaarden maakt deel uit van de standaardprocedure bij oefeningen. De Horsvlakte is de verblijf- en
broedplaats voor een kolonie dwergsterns. Aangezien deze
niet elk jaar op dezelfde plaats broeden wordt deze plaats elk
jaar gemarkeerd en tijdens oefeningen ontzien. Effecten door
militaire activiteiten zijn onder te verdelen in activiteiten te
voet, activiteiten met een voertuig, activiteiten met een helikopter en activiteiten met een boot. Aan een gunstige staat van
instandhouding wordt bijgedragen door: het terreinbeheer dat
Defensie uitoefent, bevriezing van de intensiteit van militaire
activiteiten, afspraken over zonering in het Nationale Park
Duinen van Texel en voorlichting en instructie aan militairen.
Oefenterrein Joost Dourleinkazerne heeft in zijn geheel een
zeer hoge natuurwaarde (zie: Adviesgroep Vegetatiebeheer
IKC Natuurbeheer, Inventarisatie en Monitoring van
Natuurwaarden op Defensieterreinen, Oefenterrein Joost
Dourleinkazerne). De aanwezigheid van een groot aantal duinstadia, de natuurlijke, nieuw ontstane primaire duinvallei, het
grote aantal plantensoorten, de verschillende en soms zeldzame vegetatietypen en de bijzondere dagvlinders en broedvogels maken het terrein uniek voor Nederland. Net als voor de
vegetatie is het terrein faunistisch belangrijk. Voor de broedvogels is het oefenterrein vooral belangrijk voor broeders van
zandplaten en schelpenbanken, van moeras en open water
(met name voor broedvogels van kleinschalig ondiep water,
overjarig rietland en riet en ruigte) en van open duinvegetaties.
In totaal zijn 16 broedvogelsoorten geteld die opgenomen zijn
op de Rode Lijst. Oefenterrein Joost Dourleinkazerne is landelijk gezien belangrijk vanwege de aanwezigheid van popuaties
van Lepelaar, Roerdomp, Grote Stern en Dwergstern.
3. Instandhoudingsdoelstellingen, effecten en significantie
In het licht van de bestaande militaire acitiviteiten op het
Amfibisch Oefenkamp Texel zijn in de onderstaande tabellen
alle (mogelijk) relevante beschermde soorten en habitattypen
opgesomd. In elk van deze tabellen staat tevens een indicatie
weergegeven van de mogelijke effecten (indien relevant) en de
eventuele verwachte significantie van elk van de afzonderlijk
beschreven effecten.
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Habitattypen
2110
2120
2130
2140
2160
2170
2190
Effecten
Mitigatie

Significantie

Embryonale wandelende duinen
Wandelende duinen op strandwal
Grijze duinen
Vastgelegde ontkalkte duinen met Kraaihei
Duinen met Duinhoorn
Duinen met Kruipwilg
Vochtige duinvalleien
Bertreding. Mogelijke aantasting vegetatie
Aantal oefeningen beperkt
In duinen wordt gebruik gemaakt van paden
Gebied niet toegankelijk voor recreatie.
Eenheden krijgen voorlichting en instructie over natuurwaarden
Geen significant effect

Habitatsoorten
1364
1365
Effecten

Mitigatie
Significantie

Grijze Zeehond
Gewone Zeehond
Wordt incidenteel waargenomen op zuidpunt van de Hors. Kans op verstoring door vlieg- en
vaarbewegingen. Gebruik van vaste aanvaar- en aanvliegroutes leidt tot gewenning. Bij incidenteel
gebruik van een andere route is de verstoring zeer tijdelijk.
Gebruik vaste routes
Geen significant effect

1340*
Effecten
Mitigatie
Significantie

Noordse Woelmuis
Kans op verstoring door aanwezigheid in nabijheid
Terreinbeheer door defensie (vergroten rietvegetatie / maaibeleid)
Geen significant effect.

1903
Effecten
Mitigatie
Significantie

Groenknolorchis		
Kans op vertreding
Binnen duinen worden paden aangehouden
Geen significant effect
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Vogelsoorten
Effecten

Mitigatie

Significantie

Het oefenterrein is vooral belangrijk voor vogels die broeden op zandplaten en schelpenbanken, van
moeras en open water (met name voor broedvogels van kleinschalig ondiep water, overjarig rietland
en riet en ruigte) en van open duinvegetaties. Broedende vogels zijn kwetsbaar voor het vertrappen
van nesten of langdurige verstoring (opvliegen). De aanwezigheid van amfibische oefenterrein Texel
lijkt geen negatief effect te hebben op de aanwezigheid van populaties van Lepelaar, Roerdomp, Grote
stern en Dwergstern.
Broedende kolonies op de Hors en omgeving worden gemeden (gebied wordt afgezet met lint).
In de duinen wordt gebruik gemaakt van de paden.
De strandvlakte is in verband met het ontbreken van begroeiing, ongevoelig voor betreding, met
uitzondering van de nabijheid van strandbroeders (Dwergsterns). Als mitigerende maatregel wordt
jaarlijks het gebied waar de dwergsterns broeden herkenbaar en ruim afgezet en niet betreden bij
oefeningen.
Geen significant effect.

4. Positieve maatregelen/bepalingen
Het voorliggende geselecteerde beleidspunt gaat vergezeld
van een nuancering, die mitigerend werken op de hierboven
genoemde effecten: Indien de regering de activiteiten om
welke reden dan ook niet meer nodig acht, zullen ze worden
beëindigd.
5. Positieve en negatieve beïnvloeding
Het Amfibisch Oefenkamp Texel ligt in het jonge duingebied
aan de zuidpunt van Texel. Het terrein bestaat voornamelijk uit
duinen begroeid met grasland en struweel. Ten zuiden daarvan
ligt een grote vergroeide zandplaat De Hors. Het gebied is met
name van belang voor de vegetatie (duinlandschap) en vogelfauna.
Door een aantal maatregelen worden effecten beperkt:
beheersmaatregelen (maaibeleid), het afzetten en vermijden
van broedgebieden, instructie en voorlichting.
Op grond van de hierboven verwoorde overwegingen en hieraan
ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld worden dat er
geen sprake zal zijn van (mogelijke) significante effecten op de
specifieke, relevante voorlopige instandhoudingsdoelstellingen.

6. Conclusie ‘passende beoordeling’
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden dat als gevolg van de hierboven besproken activiteit
geen aantasting van de natuurlijke kenmerken van het
betrokken gebied zal optreden.
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Beoordelingsformat pkb Waddenzee
6.15.2 Militaire activiteiten : Schietrange Vliehors,
schietterreinen Marnewaard, Breezanddijk en NoordHolland.
1. Onderwerp van passende beoordeling
“bestaande militaire activiteiten worden van een dusdanig
maatschappelijk belang geacht dat zij in de planperiode op de
bestaande locaties worden gehandhaafd en dat een doelmatig
functioneren gewaarborgd moet zijn, …”
Beheer
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of de
hieruit voortvloeiende concrete activiteiten niet direct verband
houden met of nodig zijn voor het beheer van:
- Vogelrichtlijngebied Waddenzee
- Habitatrichtlijn ‘Waddenzee’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Texel’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Vlieland’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Terschelling’
2. Huidige praktijk
Sinds 1948 is een deel van De Vliehors op Vlieland in gebruik
voor oefeningen. Op het terrein van de schietrange worden
vrijwel dagelijks door Navo-vliegtuigen schietoefeningen
uitgevoerd met boordkanonnen en raketten. Ook wordt
geoefend in het werpen van bommen (vooral oefenbommen,
maar ook explosieve bommen). Gedurende de periode van 1
maart tot 15 september wordt niet geoefend met explosieve
bommen. Er is sprake van milieubelasting in de vorm van
geluidbelasting en de aanwezigheid van munitierestanten.
Door opruimingsactiviteiten op de schietrange probeert
Defensie de potentiële belasting van bodem en water te
beperken. Wekelijks worden de grovere munitiedelen rond de
doelen opgeruimd en afgevoerd. Meermalen per jaar wordt
gedurende ongeveer twee weken met een ‘beachcleaner’
de gehele range tot een diepte van ongeveer 30 centimeter
schoongemaakt.
Het cavalerieschietkamp op Vlieland is inmiddels gesloten.
De Schietbaan Marnewaard wordt gebruikt voor
schietoefeningen met de boordwapens van pantservoertuigen.
De schietbaan zelf ligt buiten het pkb-gebied, de onveilige
zone (2400 ha) is deels over de Waddenzee geprojecteerd. De
schietbaan wordt maximaal 14 weken per jaar, drie dagen per

week gebruikt. Er is sprake van milieubelasting in de vorm
van geluidbelasting en de aanwezigheid van munitierestanten.
Na elke schietperiode wordt een zoekactie gehouden (visueel
en met metaaldetectoren) om afgeketste munitie in de
Waddenzee op te sporen en af te voeren.
Vanuit Breezanddijk (gelegen op de afsluitdijk) wordt voor
beproevingen gedurende maximaal 85 dagen per jaar
in zuidelijke richting over het IJsselmeer geschoten. Er
is een hinderwet en Wb-vergunning. Deze activiteit, die
buiten het pkb-gebied plaats vindt kan (mede afhankelijk
van (weersomstandigheden) indirect enige vorm van
milieubelasting meebrengen in de vorm van geluidhinder.
Vanaf schietemplacement Zeefront in Den Helder wordt
richting Noordzee geschoten. De onveilige zone strekt zich
uit over de Noordzee en valt ook over de Noorderhaaks.
Nog zuidelijker langs de Noordzeekust bevinden zich de
schietgebieden Petten KL en Petten KM. Alle laatst genoemde
activiteiten vinden buiten het pkb-gebied plaats maar
zouden indirect effect kunnen hebben door in de Noordzee
belandende munitieresten.
Voor alle inrichtingen is een Wvo-vergunning en/of een Wmvergunning verleend of worden deze aangevraagd.

3. Instandhoudingsdoelstellingen, effecten en significantie
Er is enig onderzoek gedaan naar de effecten van militaire
activiteiten (in het waddengebied).
Voor een algemene studie zie: Smit, 2001: Effecten van
militair gebruik en recreatie op flora en fauna, een
literatuuronderzoek. Conclusie is dat geluidseffecten
(bijvoorbeeld door luchtvaart en schietoefeningen) negatieve
effecten op de fauna (met name vogels) kunnen hebben.
Dieren wennen echter aan constant verwachtbaar geluid
zonder gevaarassociaties. Ook bewegingseffecten (recreatie,
voertuigen) kunnen nadelige gevolgen hebben voor de fauna.
Ook hier kan echter gewenning optreden. Mechanische
verstoringen leiden tot minder heftige reacties dan menselijke
verstoringen.
Over de invloed van munitieresten op het milieu zijn de
volgende onderzoeken van belang:
- Merendonk, Het Wad en munitie; metaalbelasting van de
Waddenzee door militaire schietactiviteiten (1993);
- Verkennend bodemonderzoek van huidige en voormalige
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schietdoelen De Vliehors te Vlieland van de Adviesbureau
Tauw uit 2003;.
- TNO rapport Belasting van het aquatisch ecosysteem door
schietactiviteiten in de Waddenzee (december 2004).
Conclusie uit deze onderzoeken is, dat de extra belasting van
het mariene milieu ten gevolge van munitie marginaal is. Op
grond daarvan zijn geen negatieve invloeden te verwachten
van deze munitie op het aquatisch ecosysteem in de
Waddenzee.
Ten aanzien van de effecten van schietgeluid zijn de volgende
onderzoeken van belang:
- Teunissen 1991, De uitstralingseffecten van
geluidsproduktie van de militaire 25 mm schietbaan in de
Marnewaard op plaatskeuze en gedrag van watervogels in
het Lauwersmeergebied binnendijks. Conclusie is dat geen
duidelijk effect van de 25 mm schietbaan op de verspreiding
en gedrag van watervogels is aangetoond. De verspreiding
van watervogels binnen het Lauwersmeergebied leek
vooral bepaald te worden door andere factoren dan
uitstralingseffecten van geluid van de schietbaan.
Bovendien leken effecten op het gedrag zo klein te zijn
dat er niet van een duidelijke invloed door schietgeluid
gesproken kon worden.
- Wintermans concludeert in het rapport De
uitstralingseffecten van militaire geluidsproduktie in de
Marnewaard op het gedrag en de ecologie van wadvogels,
dat de geluidsbelasting zoals die tijdens het onderzoek is
geweest, geen zichtbare effect van betekenis heeft gehad
op de dichtheid, het gedrag en de voedselecologie van
wadvogels.
- Uit het rapport Effecten van de aanwezigheid en het
gebruik van het Cavalerieschietkamp op vogels in het
Vliehorsgebied, blijkt dat de vogelsoorten die op de een
terrein van dit natuurdoeltype behoren voor te komen, ook
daadwerkelijk aanwezig zijn op de Vliehors. De soorten
die niet voorkomen zijn afwezig omdat de natuurlijke
omstandigheden van de Vliehors niet geschikt zijn.
Sommige broedvogels laten zich wel verstoren, andere niet.
Vergeleken met ander waddeneilanden heeft Vlieland een
gemiddelde totaalscore wat aantallen broedvogels betreft.
Daarnaast heeft Vlieland voor Vogel-richtlijnsoorten
de op een na hoogste score. De aanwezigheid van het
Cavalerieschietkamp leek echter geen negatieve invloed

op de broedvogelstand op Vlieland hebben. Gelet op het
feit dat het Cavalerieschietkamp inmiddels is gesloten
en uitsluitend schietrange de Vliehors nog in gebruik is,
wordt aangenomen dat de situatie voor de fauna op Vlieland
uitsluitend kan zijn verbeterd.
- Ook uit het rapport Hypothetishe situatie Vliehors,
ontwikkelingen op de Vliehors zonder Cavalerieschietkamp
blijkt, dat de vogelsoorten die op een terrein van dit
natuurdoeltype behoren voor te komen, ook daadwerkelijk
aanwezig zijn op de Vliehors. De soorten die niet voorkomen
zijn afwezig omdat de natuurlijke omstandigheden van de
Vliehors niet geschikt zijn.
Ten aanzien van de veiligheid is het volgende onderzoek van
belang:
- Het TNO rapport ‘Evaluatie veiligheidssituatie
oefenschietterrein Vliehors ten gevolge van niet
gesprongen explosieven’, van 29 april 2005. TNO heeft
een analyse van de veiligheidssituatie uitgevoerd om vast
te stellen wat de risico’s op lichamelijk letsel zijn voor
recreanten op de Vliehors door mogelijk in de bodem
aanwezige niet gesprongen explosieven (NGE’s). TNO
adviseert aanvullende maatregelen te nemen voor het
doelgebied 29 en gebied 7. In beide gebieden is de kans op
een spontane of geactiveerde initiatie van een aanwezig
NGE niet uit te sluiten. TNO concludeert dat voor het
resterende deel van de schietrange een klein rest-risico
bestaat en er geen aanvullende maatregelen in dit gebied
noodzakelijk zijn.
In het licht van bovenstaande zijn in de onderstaande tabellen
alle (mogelijk) relevante beschermde soorten en habitattypen
opgesomd. In elk van deze tabellen staat tevens een indicatie
weergegeven van de mogelijke effecten (indien relevant) en de
eventuele verwachte significantie van elk van de afzonderlijk
beschreven effecten.
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Habitattypen
1140
1320
1330
Effecten
Mitigatie
Significantie
2120
2130
2140
2160
2170
2190
Effecten
Mitigatie
Significantie

Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
Schorren met slijkgrasvegetatie
Altlantische schorren met kweldergrasvegetatie
Kans op vervuiling door munitieresten. Betreft alleen Marnewaard. Betreft alleen ricochetschoten die
over doelvanger heen gaan. Volgens onderzoek is mileu-effect gering
Aantal schietdagen beperkt. Gebieden worden schoongemaakt.
Geen significant effect.
Wandelende duinen op de strandwal met Helm (zgn. ‘witte duinen’)
Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (zgn. ‘grijze duinen’)
Vastgelegde ontkalkte duinen met Kraaihei
Duinen met Duinhoorn
Duinen met Kruipwilg
Vochtige duinvalleien
Kans op vermindering vegetatie bij intensieve berijding van terein. De menselijke invloed is echter
klein in vergelijking met natuurlijke lanschapsvormende processen zoals wind en de getijden.
Cavalerie schietkamp is inmiddels gesloten.
Geen significant effect

Habitatsoorten
1364
1365
Effecten
Mitigatie
Significantie

Grijze Zeehond
Gewone Zeehond
kans op verstoring van rust door geluid. Dergelijke effecten echter niet geconstateerd. Er ontstaat
gewenning aan regelmatig mechanische verstoringen
Geen significant effect

Vogelsoorten
Effecten
Mitigatie
Significantie

Geluid kan een verstorend effect hebben (opvliegen). Volgens onderzoek (zie boven) blijft Vlieland voor
Vogelrichtlijnsoorten de een hoge score houden
Negatieve effecten zullen afnemen door sluiting CSK.
Geen significant effect.
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4. Positieve maatregelen / bepalingen
Het voorliggende geselecteerde beleidspunt gaat vergezeld
van een nuancering, die mitigerend werken op de hierboven
genoemde effecten: indien de regering de activiteiten om
welke reden niet meer nodig acht, zullen ze worden beëindigd.
(Een aantal activiteiten dat de laatste jaren is afgenomen: het
CSK is gesloten, evenals de terreinen Botgat en Falga aan de
Noordzeekust).
5. Positieve en negatieve beïnvloeding
De aanwezigheid van schietrange De Vliehors in het pkbgebied en de invloed van de, buiten het pkb-gebied gelegen,
schietbanen kan in beginsel negatieve effecten opleveren door
geluidsbelasting (schiet- en explosiegeluid) en milieubelasting
door munitieresten.
Uit onderzoek blijkt echter dat de negatieve effecten van
geluid op de fauna (met name vogels) beperkt zijn. Ook ten
aanzien van munitierestanten blijkt dat de negatieve effecten
op het milieu beperkt zijn. Defensie treft maatregelen op
negatieve effecten van de activiteiten zoveel mogelijk te
voorkomen. Er is sprake van terreinbeheer, munitierestanten
worden zoveel mogelijk geruimd. Met betrekking tot de
tijdstippen dat wordt geschoten / geoefend, wordt rekening
gehouden met de broedseizoenen. Sommige (extensieve)
militaire activiteiten kunnen zelfs positieve invloed hebben op
flora en fauna (bijvoorbeeld door het afsluiten van onveilige
gebieden voor mensen). Geconcludeerd wordt dat er geen
sprake is van significante effecten.
6. Conclusie ‘passende beoordeling’
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden dat als gevolg van de hierboven besproken activiteit
geen aantasting van de natuurlijke kenmerken van het
betrokken gebied zal optreden.
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Beoordelingsformat pkb Waddenzee
6.15.3 Militaire activiteiten : (laag-)vliegen jachtvliegtuigen,
helikopters.
1. Onderwerp van passende beoordeling
“bestaande militaire activiteiten worden van een dusdanig
maatschappelijk belang geacht dat zij in de planperiode op de
bestaande locaties worden gehandhaafd en dat een doelmatig
functioneren gewaarborgd moet zijn, …”
Beheer
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of de
hieruit voortvloeiende concrete activiteiten niet direct verband
houden met of nodig zijn voor het beheer van:
- Vogelrichtlijngebied Waddenzee
- Habitatrichtlijn ‘Waddenzee’en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Texel’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Vlieland’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Terschelling’
2. Huidige praktijk
Het gedeelte van de laagvliegroute voor gevechtsvliegtuigen
die ten westen van Schiermonnikoog over boven de Waddenzee
liep, is in 2002 opgeheven. De minimum vlieghoogte voor
militaire vliegtuigen boven de Waddenzee is in 2001 verhoogd
van 300 meter naar 450 meter. Vluchten met militaire
helikopters en de verschillende naderingswijzen van de
schietrange op de Vliehors vormen hierop een uitzondering.
Schietrange De Vliehors op Vlieland wordt dagelijks
gebruikt door (Navo)-vliegtuigen en in zeer beperkte mate
ook door helikopters (enkele procenten op het totaal aantal
vliegbewegingen). Het totaal aantal vluchten op de schietrange
Vliehors is verminderd van 5576 in 1994 tot 2917 in 2003. Het
aanvliegen van de schietrange op de Vliehors geschiedt zo veel
als mogelijk vanaf de Noordzee ofwel via een corridor vanaf
de afsluitdijk over de Waddenzee. Daarbij kan om operationele
reden een hoogte lager dan 450 meter worden aangehouden.
Helikopters houden bij goed zicht een vlieghoogte aan van 150
tot 200 meter, bij slecht weer moet om veiligheidsredenen
lager worden gevlogen. De wettelijke minimumvlieghoogte
voor helikopters is 50 meter.
De Search and Rescue (SAR) helikopters van de luchtmacht
vliegen ieder dag van Leeuwarden naar Vlieland om klaar

te staan voor eventuele bijstand aan vliegtuigen boven de
Noordzee of in de buurt van de Vliehors. Daarnaast worden
de toestellen soms ingezet voor ziekenvervoer vanaf de
eilanden naar vaste wal. In principe wordt over de Waddenzee
gevlogen op een hoogte van 1000 ft (ruim 300 meter), alleen
tijdens slecht weer en lage wolkenbasis wordt lager gevlogen.
Daarnaast zijn voor naderings- en vertrekprocedures en
luchtverkeerspatronen lagere vlieghoogten toegestaan. In de
routes zoals die daadwerkelijk door de SAR-helikopters wordt
gevlogen, wordt de Richel en De Griend vermeden.
Compagies Oefenterrein De Marnewaard heeft een
landelijke functie en wordt gebruikt voor oefeningen met
gemechaniseerde eenheden (tanks en YPR’s). Soms worden
bij een oefening jachtvliegtuigen ingezet. Ofschoon de
jachtvliegtuigen in Oost Westelijke richting vliegen en de
Waddenzee vermijden is vanwege de in dat geval geldende
minimum vlieghoogte geluidhinder niet uitgesloten.
Het gebruik van dit oefenterrein wordt geregeld in een
milieuvergunning.
Vanaf Vliegkamp De Kooy nabij Den Helder wordt gevlogen
met marinehelikopters. Een aantal Standard Instrument
Departures loopt over de Hors (2000ft en hoger). De VFRvertrek en naderingsroute loopt net langs de Hors (op
1000ft en 1500ft hoogte, als slechter weer het noodzakelijk
maakt ook lager). Soms wordt geoefend in het uit het water
hijsen van drenkelingen. Deze oefeningen vinden plaats
boven water, in de directe omgeving van Marine Vliegkamp
De Kooy, zoals Marsdiep en Texelstroom. Proefvliegen, na
onderhoudswerkzaamheden, wordt vaak in de nabijheid van
het vliegveld uitgevoerd bijvoorbeeld het Amsteldiep, zodat in
geval van calamiteiten direct teruggekeerd kan worden naar
de plek met de beste voorzieningen.
3. Instandhoudingsdoelstellingen, effecten en significantie
Voor een algemene studie naar de effecten van militaire
activiteiten zie: Smit, effecten van militair gebruik en recreatie
op flora en fauna, een literatuuronderzoek. Conclusie is dat
geluidseffecten (bijvoorbeeld door luchtvaart) negatieve
effecten op de fauna (met name vogels) kunnen hebben.
Dieren wennen echter aan constant verwachtbaar geluid
zonder gevaarassociaties.
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Vluchten op lage hoogte kunnen leiden tot verstoring
van zeehonden en vogels. Onderzoek in de Waddenzee
heeft aangetoond dat laagvliegende helikopters en vaste
vleugelvliegtuigen een relatief sterk, maar meestal slechts
kortstondig verstoringseffect hebben. Het effect zou
kunnen worden veroorzaakt door het incidentele karakter
van laagvliegen. Frequent uitgevoerde vluchten leiden tot
gewenning en daarmee tot een lagere kans op verstoring
(Smit e.a.. 2003). Beperking van laagvliegen tot de corridor
naar de schietrange en tot niet reguliere vluchten leidt tot
een beperkt effect op de fauna. Ondanks hun relatieve sterkte
worden de verstoringseffecten van laag vliegende toestellen
op zeehonden en vogels niet beschouwd als significant.
Uit het rapport Effecten van de aanwezigheid en het
gebruik van het Cavalerieschietkamp op vogels in het
Vliehorsgebied, blijkt dat op De Vliehors, ondanks de
plaatselijke vliegactiviteiten, alle soorten vogels van de
soorten die behoren tot het natuurdoeltype ook daadwerkelijk
voorkomen. De soorten die niet voorkomen zijn afwezig omdat
de natuurlijke omstandigheden van de Vliehors niet geschikt
zijn. Vergeleken met ander waddeneilanden heeft Vlieland een

gemiddelde totaalscore wat aantallen broedvogels betreft.
Daarnaast heeft Vlieland voor Vogel-richtlijnsoorten de op een
na hoogste score.
In het licht van bovenstaande zijn in de onderstaande tabellen
alle (mogelijk) relevante beschermde soorten en habitattypen
opgesomd. In elk van deze tabellen staat tevens een indicatie
weergegeven van de mogelijke effecten (indien relevant) en de
eventuele verwachte significantie van elk van de afzonderlijk
beschreven effecten.
4. Positieve maatregelen / bepalingen
Het voorliggende geselecteerde beleidspunt gaat vergezeld
van een nuancering, die mitigerend werken op de hierboven
genoemde effecten.
- De laagvliegroute voor gevechtsvliegtuigen die ten westen
van Schiermonnikoog over boven de Waddenzee liep, is
inmiddels opgeheven.
- De algemene minimum-vlieghoogte voor militaire
vliegtuigen boven de Waddenzee is inmiddels verhoogd van
300 meter naar 450 meter.
- aanvliegen van de schietrange op de Vliehors geschiedt zo
veel als mogelijk vanaf de Noordzee.

Habitatsoorten
1364
1365
Effecten
Mitigatie
Significantie

Grijze Zeehond
Gewone Zeehond
Kans op verstoring. Afhankelijk van (weers- en vlieg-)omstandigheden. Op vaste routes treedt
gewenning op. Bij incidentele verstoring is effect tijdelijk.
Beperkt tot corridor (vliegtuigen) waardoor gewenning optreedt.
Geen significant effect

Vogelsoorten
Effecten
Mitigatie
Significantie

Geluid kan een verstorend effect hebben (opvliegen). Op vaste routes treedt gewenning op. Bij
incidentele verstoring is effect tijdelijk.
Er wordt alleen laag gevlogen in een beperkt gebied.
Geen significant effect.
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5. Positieve en negatieve beïnvloeding
Het, op lage hoogte, vliegen met vaste vleugelvliegtuigen
en helikopters in de Waddenzee kan in beginsel negatieve
effecten opleveren door verstoring (met name door geluid).
Er blijkt echter dat de negatieve effecten op de fauna (met
name vogels) beperkt zijn. De verstoringen, bij niet reguliere
vluchten, zijn kortstondig. Bij een hogere frequentie van de
verstoring lijkt een zekere mate van gewenning op te treden.
Vlieland kent, ondanks vele vliegactiviteiten, een goede
vogelpopulatie. Mede gelet op de inmiddels genome positieve
maatregelen wordt geconcludeerd dat de effecten niet
significant zijn.
6. Conclusie ‘passende beoordeling’
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden dat als gevolg van de hierboven besproken activiteit
geen aantasting van de natuurlijke kenmerken van het
betrokken gebied zal optreden.
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Beoordelingsformat pkb Waddenzee
6.16.1 Mechanische pierenwinning
1. Onderwerp van passende beoordeling
Het aantal vergunningen voor het mechanisch winnen van
wadpieren mag niet worden uitgebreid. De vergunningen
voor deze activiteit worden slechts uitgegeven aan de huidige
vergunninghouders en zijn niet overdraagbaar.
Beheer
Vastgesteld kan worden dat het betreffende beleidspunt of de
hieruit voortvloeiende concrete activiteiten niet direct verband
houden met of nodig zijn voor het beheer van:
- Vogelrichtlijngebied Waddenzee
- Habitatrichtlijn ‘Waddenzee’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Texel’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Vlieland’ en/of
- Habitatrichtlijn ‘Duinen Terschelling’
2. Huidige praktijk
In de huidige praktijk zijn er vier vergunningen op grond
van de Natuurbeschermingswet verleend die het mogelijk
maken om mechanisch pieren te winnen binnen het pkbgebied Waddenzee. Bij de verlening van de vergunning
zijn de desbetreffende aanvragen getoetst aan de Vogel
- en Habitatrichtlijn. De locaties zijn begrensd per
vergunninghouder en strikt aan de vergunninghouder
gekoppeld. Ter bescherming van de aanwezige natuurwaarden
en/of habitats zijn een groot aantal voorwaarden verbonden
aan de verstrekte vergunning. Specifiek worden ruime
afstanden in de vergunning opgenomen om verstoring van
zeehondenligplaatsen , mosselbanken en zeegrasvelden
te voorkomen. Ook lawaai en storende activiteiten worden
geminimaliseerd.
Er is (beperkt) onderzoek uitgevoerd naar de effecten van het
mechanisch winnen van pieren (Beukema, 1995; Winkelman,
1999). Belangrijkste effect is een significante verlaging van de
aantallen wadpieren in de bewerkte strook. Daarnaast zijn er
een aantal tijdelijke effecten op de aanwezige bodemfauna. Dit
geldt jaarlijks voor een deel van het vergunde winningsgebied.
Na enkele jaren lijkt de situatie met betrekking tot de
pieren weer grotendeels hersteld. Een groot deel van het
winningsgebied blijft zodoende in de oorspronkelijke staat.
Ook bleek uit dit onderzoek dat de aangebrachte verbeteringen

aan de mechanische pierenwinmachine hoogstwaarschijnlijk
tot gevolg heeft gehad dat er minder schade wordt toebracht
aan bodem en fauna dan op basis van onderzoek uit het
verleden is geconcludeerd. Het aantal vergunningen is
begrensd en er wordt een uitsterfsysteem gehanteerd. Het
totaal vergunde areaal waar gevist mag worden is ongeveer
3700 ha. en betreft dus ongeveer 3% van habitat 1110. Van dit
areaal wordt een deel bevist.
Reguliere voorwaarden binnen ontheffing- c.q.
vergunningverlening
- Vergunning niet overdraagbaar en strikt persoonlijk.
- Maximaal mag de vergunninghouder zich later vergezellen
door 2 personen
- Vergunning is gekoppeld aan gebieden welke zijn
aangegeven op kaart.
- Afstand tot zeehondenligplaatsen minimaal 1500 m
- Het is verboden om binnen 100 meter van mosselbanken en
van zeegrasvelden te vissen op wadpieren
- Andere bodemfauna mag niet aan land worden gebracht
- Huisdieren mogen niet worden meegenomen
- Geen afval achterlaten
- Beperking van de werkingsbreedte (1,20 meter) en – diepte
(0,40 meter)
- Geen geluidsapparatuur laten spelen, anders dan voor
communicatiedoeleinden
- Geen vergroting van de vangstcapaciteit.
- Max. vaarsnelheid 20 km/uur
3. Instandhoudingsdoelstellingen, effecten en significantie
In het licht van een passende beoordeling van de effecten van
mechanische pierenwinning zijn in de onderstaande tabellen
alle (mogelijk) relevante beschermde soorten en habitattypen
opgesomd. In elk van deze tabellen staat tevens een indicatie
weergegeven van de mogelijke effecten (indien relevant) en
de eventuele verwachte significante gevolgen van elk van de
afzonderlijk beschreven effecten.
Om verstoring van de voornoemde habitatsoorten te
voorkomen gelden een aantal algemene bepalingen vanuit de
Natuurbeschermingswet (Artikel 16). Daarnaast zijn locaties
als zoog- en rustgebieden van Gewone en Grijze zeehond
beschermd middels artikel 17 van de Natuurbeschermingswet.
Door deze maatregelen zal verstoring als gevolg van
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Habitattypen
1110
1140
Effecten

Mitigatie

Significantie

Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken
Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
- De beviste delen hebben (in ieder geval voor een periode van enkele maanden) een verlaagd
aantal wadpieren
- Tijdens de activiteit zal verstoring van de wadbodem optreden tot een diepte van 0.40 meter en
zal er extra troebeling optreden
- Verstoring van eventueel aanwezige fauna
- Effecten beperkten in de ruimte middels het toewijzen van een begrensd visgebied
- Voorzieningen aanbrengen aan de mechanische pierenwinmachine om de bodem weer grotendeels
terug te laten vallen in de gemaakte geul
- Voldoende afstand van zeehondenligplaatsen, mosselbanken en van zeegrasvoorkomens als
voorwaarde voor winning in vergunning
- Onnodige verstoring van vogels voorkomen middels voorwaarden
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat de huidige mechanische
pierenwinning geen significante gevolgen zal hebben voor de hierboven genoemde habitattypen

Habitatsoorten
1364
1365
Effecten
Mitigatie
Significantie

Grijze Zeehond
Gewone Zeehond
- Verstoringseffecten als gevolg van aanwezigheid en mogelijke effecten van boven- en
onderwatergeluid.
- Voldoende afstand bewaren van aanwezige zeehonden
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat de huidige mechanische
pierenwinning geen significante gevolgen zal hebben voor de hierboven genoemde habitatsoorten

Vogelsoorten
Effecten
Mitigatie
Significantie

- Verstoring als gevolg van aanwezigheid
- Zeer lokaal een verlaging van de foerageermogelijkheden van wormenetende vogelsoorten
- Voldoende afstand bewaren van grote concentraties aanwezige vogels
Op grond van deze passende beoordeling kan geconcludeerd worden dat de huidige mechanische
pierenwinning geen significante gevolgen zal hebben voor de zich kwalificerende vogelsoorten
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aanwezigheid of de effecten van geluidsproductie boven en
onder water worden voorkomen.
Kwalificerende vogelsoorten
Er is geen specifiek onderzoek bekend naar specifieke
effecten van de mechanische pierenwinning in de huidige
vorm op vogels. In het algemeen kan worden gesteld dat op
het moment dat men met de activiteiten doende is, er enige
verstoring zal optreden als gevolg van aanwezigheid. Dit effect
is beperkt en in omvang gering. In de verstrekte vergunning
zijn beperkingen opgelegd om de mogelijke effecten zo klein
mogelijk te houden. De onttrekking van wadpieren betekent
een tijdelijke en locale reductie van de aantallen wadpieren.
betekenen van de foerageermogelijkheden voor de in het
gebied aanwezige vogels.
4. Positieve maatregelen/ bepalingen
De vergunningen zijn niet overdraagbaar. Dit zal op termijn
resulteren in een situatie waarbij geen mechanische
pierenwinning zal zijn toegestaan.
5. Positieve en negatieve beïnvloeding
Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de activiteit
habitats en/of soorten zodanig beïnvloed dat er sprake
zou kunnen zijn van wezenlijke aantasting van habitats. De
locale verlaging van de aantallen wadpieren heeft tijdelijk
en lokaal enig effect, maar op de schaal van de Waddenzee
zeker niet. Uit de onderzoek naar de effecten van visserij
op vogelaantallen blijkt onder andere dat de wormenetende
soorten in het algemeen in de periode 1990-2002 in aantallen
zijn toegenomen (Leopold et al., 2003).
6. Conclusie
Op grond van de in deze paragraaf verwoorde overwegingen
en hieraan ten grondslag liggende gegevens kan vastgesteld
worden dat er geen sprake zal zijn van aantasting van de
natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied.
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Bijlage 4:
Effectenmatrices
cumulatie

In deze bijlage zijn opgenomen:
1A.

Beïnvloeding van HR-habitattypen en VHR-soorten door de
beoordeelde pkb-beleidsuitspraken

1B.

Beïnvloeding door plannen, projecten en activiteiten, niet
genoemd in de pkb Waddenzee

1C.

Beïnvloeding door plannen, projecten en activiteiten,
plaatsvindend buiten de Waddenzee met mogelijke invloed
op de Waddenzee

2A.

De aard van de natuurgevolgen van de beoordeelde pkbbeleidsuitspraken

2B.

Aard van gevolgen van plannen, projecten en activiteiten,
niet genoemd in de pkb Waddenzee

2C.

Aard van gevolgen van plannen, projecten en activiteiten,
plaatsvindend buiten de Waddenzee met mogelijke invloed
op de Waddenzee

3.

Score van aantal malen dat beschermde habitattypen
en HR- en VR-soorten op een bepaalde manier worden
beïnvloed

4.

Score van aantal malen dat een bepaalde soort natuureffect optreedt
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Tabel 1A. Beïnvloeding van HR-habitattypen en VHR-soorten door de beoordeelde pkb-beleidsuitspraken
Item
1110
1130
1140
1310
1320
1330 Duinen Vissen
Zee1340
1903 Vogels
									 honden
Vaargeulonderhoud
BPM
BPM
BPM					
BPK
BPK			
BPK
Incidentele verdere
verdieping
LIM		
LIM					
LIK
LIK			
Uitzondering maximumsnelheid									
LIK			
Betonning en bebakening									
LPK			
Uitzondering op de 450 m. vlieghoogte									
LPK			
Uitzondering verbod reklamesleepvluchten									
LPK			
Uitbreiding bestaande vliegvelden									
LIK			
Uitzondering verbod parkeren
booreilanden												
Aanleg kabels en buisleidingen
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM			
LIK			
Zeewaartse aanleg of aanpassing
haven- en veerdammen
LDM
LDM
LDM
LDM
LDM				
LIK			
Landinwaartse uitbreiding							
LDO					
Tijdelijke bebouwing wetensch.
Onderzoek/ monitoring
LIK
LIK
LIK
LIM
LIM
LIM
LIM
LIK
LIK			
Bebouwing t.b.v. scheepvaartverkeer
BDO
BDO		
LPO		
LPO
LPO
LIK
LIK			
Bebouwing t.b.v. afwatering vasteland
BDO			
LPM
LPM
LPM		
LPK				
Uitzondering op hoogtebepaling												
Verspreiding baggerspecie
in de Waddenzee
BPK
BPK
BPK					
BPK
BPK			
Seismisch onderzoek												
Gebruik en onderhoud lokaties
opsporing/winning gas							
LDO			
LDO
LDO
Winning van gas						
LDO
LDO					
Zandwinning bij regulier onderhoud
LPM		
LPM									
Schelpenwinning
BPM		
BPM					
BPK
BPK			
Plaats
L = lokaal
B = boven lokaal

Tijd
I = Incidenteel
P = periodiek
D = doorlopend

Herstelduur						
K = Korte termijneffect (binnen één jaar)			
M = Meerdere jaren effect		
O = onherstelbaar effect

LIK
LIK
LPK
LPK
LPK
LIK

LIK
LIK
LDO
LIK
LIK
LIK
LPK
BPK
LIK
LIK

BPK
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Item
1110
1130
1140
1310
1320
1330 Duinen Vissen
Zee1340
1903 Vogels
									 honden
Archeologisch onderzoek
LDO											
LIK
Capaciteitsvergroting bestaande havens
LIK
LIK
LIK
LIK
LIK
LIK
LIK		
BPK			
BPK
Vergroting aantal ligplaatsen
tot max. 4400
LIK
LIK
LIK
LIK
LIK
LIK
LIK		
BPK			
Snelvaargebied nog 3 jaar tolereren									
LPK			
Experimenten mosselzaadinvang
LPK
LPK							
LPK			
Mossel(zaad)visserij sublitoraal
BDM
BDM							
BPK			
Mossel(zaad)visserij litoraal			 BDM						
BPK			
Proefpercelen mosselkweek
BDM								
BPK			
Handmatige kokkelvisserij
BDM		 BDM						
BDK			
Rapen schelpdieren voor eigen gebruik
BDM
BDM
BDM						
BDK			
Experiment rapen Japanse Oester
LPK
LPK
LPK						
LPK			
Garnalenvisserij
BDK
BDK						
BPK
BDK			
Jan Louw bevissing (experiment)			 BDM						
BPK			
Sleepnetvisserij
BDM
BDM
BDM					
BPK
BPK			
Visserij vaste vistuigen
BPK
BPK
BPK					
BPK
BPK			
Staand wantvisserij
BPK
BPK
BPK					
BPK
BPK			
Amfibisch oefenkamp Texel							
LPK		
LIK
LIK
LIK
Schietoefeningen Vliehors c.a.			
LIM		
LIM
LIM			
LIK			
Vliegoefeningen waddengebied									
LIK			
Mechanische winning van wadpieren
LPK		
LPK					
LPK				
Plaats
L = lokaal
B = boven lokaal

Tijd
I = Incidenteel
P = periodiek
D = doorlopend

Herstelduur						
K = Korte termijneffect (binnen één jaar)			
M = Meerdere jaren effect		
O = onherstelbaar effect

BPK
LPK
LPK
BPK
BPK
BPK
BDK
BDK
LPK
BPK
BPK
BPK
BPK
BPK
LPK
LPK
LPK
LPK
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Tabel 1B. Beïnvloeding door plannen, projecten en activiteiten, niet genoemd in de pkb Waddenzee
Item
1110
1130
1140
1310
1320
1330 Duinen Vissen
Zee1340
1903 Vogels
									 honden
Bestaande gaswinning						
LDM
LDO					
Bestaande zoutwinning												
Wadlopen en excursies									
LPK			
LPK
Sportvissen / pieren spitten 			
LPK					
LPK
LPK			
LPK
Bestaande beroeps- en recreatievaart
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
BPK
BPK			
BPK
Vliegbewegingen boven de Waddenzee									
LPK			
LPK
Bestaande mosselkweek
LDM							
LIK
LIK			
LIK
Aanleg en onderhoud stranden			
LDO									
LIK
Kwelderbeheer												
LIK
Uitvoering onderzoek en monitoring									
LIK			
LIK
Plaats
L = lokaal
B = boven lokaal

Tijd
I = Incidenteel
P = periodiek
D = doorlopend

Herstelduur						
K = Korte termijneffect (binnen één jaar)			
M = Meerdere jaren effect		
O = onherstelbaar effect

Tabel 1 C. Beïnvloeding door plannen, projecten en activiteiten, plaatsvindend buiten de Waddenzee met mogelijke invloed
op de Waddenzee
Item
1110
1130
1140
1310
1320
1330 Duinen Vissen
Zee1340
1903 Vogels
									 honden
Zandsuppleties Noordzeekustzone												
Baggerdepot Loswal Noord												
Grote vaart vaarroute ten
noorden eilanden
BIM
BIM
BIM
BIM
BIM
BIM
BIM
BIM
BIM			
BIM
Aanleg NORNED kabel
LIK
LIK
LIK
LIK
LIK
LIK			
LIK			
LIK
Windparken Noordzee												
BDK
Windparken vaste land												
BDK
ES[2] Afsluitdijk
BDM			
LPM
LPM
LPM		
LPK				
LIK
Glastuinbouwcomplex Eemshaven												
Uitbreiding De Kooij									
LIK			
LIK
Tweede Maasvlakte (PMR)												
BDO
Vaardruk vanuit m.n. IJsselmeer
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
LIM
BPK
BPK			
BPK
Aanleg randmeer Wieringen												
Spisulavisserij Noordzeekustzone												 BPM
Ems Sperrwerk												
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Vaargeulonderhoud
BPM
BPK
BPK		 BPK
BPK				 BPK			
Incidentele verdere verdieping
LIM
LIK
LIK
LIO
LIK
LIK				
LIK			
Uitzondering maximumsnelheid					
LIK
LIK				
LIK			
Betonning en bebakening					 LPK
LPK				 LPK			
Uitzondering op de 450 m. vlieghoogte						 LPK		 LPK		 LPK			
Uitzondering verbod reklamesleepvluchten						 LPK		 LPK		 LPK			
Uitbreiding bestaande vliegvelden						
LIK		
LIK		
LIK			
Uitzondering verbod parkeren
booreilanden													
Aanleg kabels en buisleidingen
LIM
LIK
LIK		
LIK
LIK
LIK			
LIK			
Zeewaartse aanleg of aanpassing
haven- en veerdammen		 LDM			
LIK
LIK				
LIK			
Landinwaartse uitbreiding		 LDO		 LDO						 LDO			
Tijdelijke bebouwing wetenschappelijk
onderzoek en monitoring
LPK			
LIM
LIK
LIK				
LIK			
Bebouwing t.b.v. scheepvaartverkeer		 BDO		
LIM
LIK
LIK				
LIK			
Bebouwing t.b.v. afwatering vasteland
LDM
BDO
BPO
LIM
LIK					
LIK			
Uitzondering op hoogtebepaling							 LDK		 LDK				
Verspreiding baggerspecie in de
Waddenzee
BPM
BPK
BPK		 BPK
BPK				 BPK			
Seismisch onderzoek					
LIK
LIK							
Gebruik en onderhoud lokaties voor
opsporing en winning van gas				 LDO
LIK		
LIK			
LIK			
Winning van gas		 LDO											
Zandwinning bij regulier onderhoud		
LP											
Plaats
L = lokaal
B = boven lokaal

Tijd
I = Incidenteel
P = periodiek
D = doorlopend

Herstelduur						
K = Korte termijneffect (binnen één jaar)			
M = Meerdere jaren effect		
O = onherstelbaar effect

Vangst Habitat richtlijn
vissoorten

Verplaatsen vogelvoedsel
binnen systeem

Verwijderen vogelvoedsel
uit systeem

Verstoring rui-/ foerageer/ rustgebied vogels

Verstoring vlieg- en trekroutes vogels

Verstoring door aanwezigheid vanuit de lucht

Verstoring door licht

Verstoring door geluid
onder / boven water

Verstoring door aanwezigheid

Vernietiging Habitat
richtlijn-typen

Beïnvloeding waterkwaliteit, doorzicht, etc.

Verstoring morfologie,
sedimentatie

Directe verstoring bodemfauna / -flora

Tabel 2A. De aard van de natuurgevolgen van de beoordeelde pkb-beleidsuitspraken

Vangst Habitat richtlijn
vissoorten

Verplaatsen vogelvoedsel
binnen systeem

Verwijderen vogelvoedsel
uit systeem

Verstoring rui-/ foerageer/ rustgebied vogels

Verstoring vlieg- en trekroutes vogels

Verstoring door aanwezigheid vanuit de lucht

Verstoring door licht

Verstoring door geluid
onder / boven water

Verstoring door aanwezigheid

Vernietiging Habitat
richtlijn-typen

Beïnvloeding waterkwaliteit, doorzicht, etc.

Verstoring morfologie,
sedimentatie

Directe verstoring bodemfauna / -flora
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Schelpenwinning
BPM
BPK
BPK		 BPK
BPK				 BPK			
Archeologisch onderzoek
LDM
LDM									 LDM		
Capaciteitsvergroting bestaande havens		 LDK
LDK		 BPK
BPK LDM		 LDM
LPK			
Vergroting aantal ligplaatsen
tot max. 4400		 LDK
LDK		 BPK
BPK LDM		 LDM
LPK			
Snelvaargebied nog 3 jaar tolereren			 LPK		 LPK
LPK			 LPK																
Experimenten mosselzaadinvang
LIK		
LIK		
LIK
LIK				
LIK			
Mossel(zaad)visserij sublitoraal
BPM		 BPK		 BPK
BPK				 BPK		 BPM
Mossel(zaad)visserij litoraal
BPM		 BPK		 BPK
BPK				 BPK		 BPM
Proefpercelen mosselkweek
BDM				 BPK
BPK				 BPK			
Handmatige kokkelvisserij
BPM		 BPK		 BPK
BPK				 BPK BPM		
Rapen schelpdieren voor eigen gebruik
BPM		 BPK		 BPK
BPK							
Experiment rapen Japanse Oester
LPM				 LPK
LPK				 LPK			
Garnalenvisserij
BDK		 BDK		 BDK BDK				 BDK
BPK		
BIK
Jan Louw bevissing (experiment)
LPM		 LPK		 LPK
LPK				 LPK		 LPM
Sleepnetvisserij
BPM		 BPK		 BPK
BPK				 BPK
BPK		
BIK
Visserij vaste vistuigen
BIK		
BIK		 BPK
BPK				 BPK
BPK		
BIK
Staand wantvisserij
BIK		
BIK		 BPK
BPK				
BIK
BPK		
Amfibisch oefenkamp Texel
LIK				 LPK
LPK			
LIK
LIK			
Schietoefeningen Vliehors c.a.						 LPK				
LIK			
Vliegoefeningen waddengebied						 LPK		 LPK
LIK
LIK			
Mechanische winning van wadpieren
LPM		 LPK		 LPK
LPK				 LPK
LPK		
											
Plaats
L = lokaal
B = boven lokaal

Tijd
I = Incidenteel
P = periodiek
D = doorlopend

Herstelduur						
K = Korte termijneffect (binnen één jaar)			
M = Meerdere jaren effect		
O = onherstelbaar effect
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Bestaande gaswinning													
Bestaande zoutwinning													
Wadlopen en excursies
LPK				 LPK								
Sportvissen / pieren spitten
LPK				 LPK						 LPK		
Bestaande beroeps- en recreatievaart		 LDK
LDK		 BPK
BPK
LDK		 LDK
LPK			
Vliegbewegingen boven de Waddenzee						 BPK		 BPK
BPK
BPK			
Bestaande mosselkweek
BDM BDM			 BPK
BPK					 BPM BPM
Aanleg en onderhoud stranden
LDO		 LPK
LDO
LPK
LPK							
Kwelderbeheer
BPM BPM			 BPK								
Uitvoering onderzoek en monitoring					 LPK								
		

Vangst Habitat richtlijn
vissoorten

Verplaatsen vogelvoedsel
binnen systeem

Verwijderen vogelvoedsel
uit systeem

Verstoring rui-/ foerageer/ rustgebied vogels

Verstoring vlieg- en trekroutes vogels

Verstoring door aanwezigheid vanuit de lucht

Verstoring door licht

Verstoring door geluid
onder / boven water

Verstoring door aanwezigheid

Vernietiging Habitat
richtlijn-typen

Beïnvloeding waterkwaliteit, doorzicht, etc.

Verstoring morfologie,
sedimentatie

Directe verstoring bodemfauna / -flora

Tabel 2B. Aard van gevolgen van plannen, projecten en activiteiten, niet genoemd in de pkb Waddenzee

LPK

Tabel 2C. Aard van gevolgen van plannen, projecten en activiteiten, plaatsvindend buiten de Waddenzee met mogelijke invloed
op de Waddenzee
Zandsuppleties Noordzeekustzone													
Baggerdepot Loswal Noord													
Grote vaart vaarroute
ten noorden eilanden
BIM		 BIM							
BIM			
Aanleg NORNED kabel
LIK
LIK
LIK		
LIK
LIK
LIK						
Windparken Noordzee									 BDK				
Windparken vaste land									 BDK				
ES[2] Afsluitdijk
LDM BDM BDM										
Glastuinbouwcomplex Eemshaven							 BDK						
Uitbreiding De Kooij						 BPK		 BPK
BPK				
Tweede Maasvlakte (PMR)											 BDO		
Vaardruk vanuit m.n. IJsselmeer		 LDM LDM		 BPK
BPK
LDK		 LDK
LPK			
Aanleg randmeer Wieringen													
Spisulavisserij Noordzeekustzone										 BPM BPM		
Ems Sperrwerk													
											
Plaats
Tijd
Herstelduur						
L = lokaal
I = Incidenteel
K = Korte termijneffect (binnen één jaar)			
B = boven lokaal
P = periodiek
M = Meerdere jaren effect		
D = doorlopend
O = onherstelbaar effect
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Tabel 3. Score van aantal malen dat beschermde habitattypen en HR- en VR-soorten op een bepaalde manier worden
beïnvloed
Beïnvloeding
Beschermende
Naar ruimte
Naar tijd
Naar herstelduur
_____________________
_________________________________
_________________________________
soorten en
habitats
Lokaal
Bovenlokaal
Incidenteel Periodiek Doorlopend
Kort
Meerdere Onherstelbaar
							
jaren
1110	15	15

9	11	10	11	16

1130	10	10

8

8

1140	15	11	10	12

4	10

3

9	1

4	10	15	1

1310	11	1	

8

3	1	

3

8	1

1320	11	1	

9

2	1	

3

9

1330	13	1	

9

3

2

3

9

2

Duinen	11	1	

6

2

4

3

4

5

Vissen

8	10

5	13		17	1	

Zeehonden

23	18	15

1340

2		1		1	1		1

1903

2		1		1	1		1

Vogels

33

21	19

23

30

3

5

Geen beïnvloeding veroorzaakt door beoordeelde activiteiten in de Waddenzee
Mogelijke beïnvloeding veroorzaakt door 1 of meer beoordeelde activiteiten in de Waddenzee
Mogelijke beïnvloeding veroorzaakt door meer dan 5 beoordeelde activiteiten in de Waddenzee
Mogelijke beïnvloeding veroorzaakt door meer dan 10 beoordeelde activiteiten in de Waddenzee
Mogelijke beïnvloeding veroorzaakt door meer dan 15 beoordeelde activiteiten in de Waddenzee
Mogelijke beïnvloeding veroorzaakt door meer dan 20 beoordeelde activiteiten in de Waddenzee

40	1	

51

2	1
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Tabel 4. Score van aantal malen dat een bepaalde soort natuur-effect optreedt
Beïnvloeding
Type Invloed

Naar ruimte
____________________

Lokaal
		

Naar tijd
_________________________________

Naar herstelduur
_______________________________

BovenIncidenteel Periodiek Doorlopend
Kort
lokaal					

Meerdere
jaren

Onherstel
baar

Directe verstoring van
bodem-fauna of -flora	15	15
8	15
7
9
20	1
Verstoring van morfologie, sedimentatie	11	
8
3
5	11	
9
6
4
Beïnvloeding van waterkwaliteit, doorzicht etc.	12	14
7	13
6
22
3	1
Vernietiging Habitat
richtlijn-typen
7		
4		
3		
3
4
Verstoring door aanwezigheid in gebied
21	18	11	
27	1	
39		
Verstoring door geluid
onder en boven water
21	19	10
29	1	
40		
Verstoring door licht
Verstoring door aanwezigheid vanuit de lucht
Verstoring van vliegen trekroutes van vogels

8	1	

3		

6

4

2	1	

5		

8

4

3

2

7

2

6		

7	10

2

Verstoring van vogelgebied 24	14	15
21
2
35
2	1
Verwijderen van vogelvoedsel
3
8		
9
2
6
4	1
Verplaatsen van vogelvoedsel	1	
3		
4			
4
Vangst Habitat
richtlijnsoorten	1	
3
3	1		
4		

Geen beïnvloeding veroorzaakt door beoordeelde activiteiten in de Waddenzee
Mogelijke beïnvloeding veroorzaakt door 1 of meer beoordeelde activiteiten in de Waddenzee
Mogelijke beïnvloeding veroorzaakt door meer dan 5 beoordeelde activiteiten in de Waddenzee
Mogelijke beïnvloeding veroorzaakt door meer dan 10 beoordeelde activiteiten in de Waddenzee
Mogelijke beïnvloeding veroorzaakt door meer dan 15 beoordeelde activiteiten in de Waddenzee
Mogelijke beïnvloeding veroorzaakt door meer dan 20 beoordeelde activiteiten in de Waddenzee

203

Bijlage 5.

Lijst met verklaring van gebruikte afkortingen
VR
HR
VHR
SMB
Nb-wet
QSR
PB
PSSA
pkb
MER / m.e.r.
Wvo
RCW
SBZ
CBB
CTT
TBT
PMR
EVA II
RIVO
Wbr
Wm-vergunning

Vogelrichtlijn
Habitatrichtlijn
Vogel- en Habitatrichtlijn
strategische milieubeoordeling
Natuurbeschermingswet
Quality Status Report
passende beoordeling
Particulary Sensitive Sea Area
planologische kernbeslissing
milieu-effectrapportage
Wet verontreiniging oppervlaktewateren
Regionaal College Waddenbeleid
Speciale beschermingszone
Concrete beleidsbeslissing
Chemie-Toxiteit-Toets
Organotin
Project Mainport Rotterdam (Tweede
Maasvlakte)
Evaluatie Schelpdiervisserijbeleid
Nederlands Instituut voor Visserij
onderzoek
Wet beheer rijkswaterstaatswerken
Wet milieubeheer
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