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Uw kenmerk

Geachte mevrouw Hitzert,

Bijlage(n)
2

Ter voldoening aan de voorschriften van de Flora- en faunawet, stuur ik u
bijgevoegd een aanvraag voor ontheffing artikei 75 flora- en faunawet, ten
behoeve van het Project Waterberging Volkerak-Zoommeer (Ruimte voor de
Rivier).
Ingevolge artikel 75 van de Flora- en faunawet wordt ontheffing van de
verbodsbepalingen gevraagd voor broedvogels, Noordse woelmuis, Rugstreeppad
en Rivierdonderpad. De betreffende aanvraag is in tweevoud bij deze brief
gevoegd.
Als onderbouwing van deze aanvraag is, in opdracht van de initiatiefnemer, een
Activiteitenplan opgesteld. Ook dit Activiteitenplan is, met een Topgrafische kaart
van het gebied waar de werken worden uitgevoerd, in tweevoud bij deze brief
gevoegd.
Graag breng ik het volgende onder uw bijzondere aandacht. Voor de
aanpassingen aan de waterkeringen wordt de ontheffing gevraagd voor een
periode van vijf jaar. Voor de ingebruikname als waterberging, inclusief
voorspuien, wordt de ontheffing gevraagd voor onbepaalde tijd. Hiermee wordt
aangesloten op het stramien dat bij de vergunningveriening van de NB-wet is
gevolgd.
De initiatiefnemer is, als projectminister, voornemens om het ontwerpRijksinpassingsplan Waterberging Volkerak-Zoommeer samen met een aantal
ontwerp-uitvoeringsbesluiten ter inzage te leggen, waarbij gebruik gemaakt wordt
van de rijkscoördinatieregeling ex artikel 3.35 van de Wro. Dok het ontwerpbesluit ontheffing Flora- en faunawet maakt deel uit van deze coördinatieregeling.
De coördinatiebrief zal separaat worden toegestuurd. Over de datum van ter
inzage legging kan waarschijnlijk na 29 mei a.s. uitsluitsel worden gegeven als de
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu bestuurlijk overleg met de regio
Zuidwestelijke Delta heeft gevoerd.
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Om na 29 mei geen onnodige vertraging in de vervolg procedure te hebben, zou ik
het zeer op prijs stellen om het ontwerp-besluit ontheffing Flora- en faunawet
uiterlijk 18 juni a.s. van u te mogen ontvangen. Ik ben voornemens om het
ontwerp-besluit met de aanvraag en het Activiteitenplan, voorafgaande aan de ter
inzage legging, ter toetsing voor te leggen aan de Landsadvocaat.
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Voor eventuele nadere informatie m.b.t. deze aanvraag kunt u contact opnemen
met ing. C.J.A. Zijlmans, projectmanager planstudie Waterberging VolkerakZoommeer, telefoon 06-21878104, e-mail: cees.zijlmans@rws.nl.
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De STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
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