
WGFKnWFN iUKUn 

Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland 

ONTHEFFING 

Naar aanleiding van het verzoek van heer J. Schaminee op 25 februari 2015, namens het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het verzoek tot wijziging van 14 september 2016 

gelet op artikel 75, lid 3, van de Flora- en faunawet 

Verleent de Staatssecretaris^ van Economische Zaken hierbij aan: 

Naam: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (hierna: ontheffinghouder) 

Adres: Bevelandseweg 1 

Postcode en woonplaats: 1703 AZ HEERHUGOWAARD 

Ontheffing 5190014982392A voor het tijdvak van: 28 oktober 2016 tot en met 27 oktober 2021 

Van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 8 van de Flora- en faunawet voor zover dit betreft 

het vernielen, beschadigen, ontwortelen of op enigerlei andere wijze van de groeiplaats 

verwijderen van de bijenorchis (Op/irjrs ap/fera), brede orchis {Dactylorhiza majalis), gevlekte 

orchis {Dactylorhiza maculata), grote keverorchis {Listera ovata), harlekijn {Orchis morio), 

moeraswespenorchis {Epipactis palustris), rietorchis {Dactylorhiza majalis praetermissa) en de 

vleeskleurige orchis {Dactylorhiza incarnata), alsmede van de verbodsbepalingen genoemd in 

artikel 11 van de Flora- en faunawet voor zover dit betreft het verstoren van voortplantings- of 

vaste rust- of verblijfplaatsen van de gewone zeehond {Phoca vitulina) en de grijze zeehond 

{Haiichoerus grypus), alsmede van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 van de Flora-

en faunawet voor zover dit betreft het beschadigen, vernielen en verstoren van voortplantings-

of vaste rust- of verblijfplaatsen van de Noordse woelmuis {Microtus oeconomus) en de 

rugstreeppad {Bufo calamita), alsmede van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 van de 

Flora- en faunawet voor zover dit betreft het verstoren van nest- of vaste rust- of 

verblijfplaatsen van de bergeend {Tadorna tadorna), bontbekplevier {Charadrius hiaticula), 

bruine kiekendief {Circus aeruginosus), dwergstern {Sternula albifrons), eidereend {Somateria 

moiiissima), fazant {Phasianus co/c/i/cus), gele kwikstaart {Motacilla flava), graspieper {Anthus 

pratensis), grauwe gans {Anser anser ssp. anser), grote stern {Thalasseus sandvicensis), grutto 

{Limosa limosa), kievit {Vaneiius vanellus), kleine mantelmeeuw {Larus fuscus), kleine plevier 

{Charadrius dubius), kluut {Recurvirostra avosetta), kokmeeuw {Larus ridibundus), krakeend 

{Anas strepera ssp. strepera), kuifeend {Aythya fuiiguia), kwartel {Coturnix coturnix), lepelaar 

{Platalea leucorodia), noordse stern {Sterna paradisaea), scholekster {Haematopus ostralegus), 

slobeend {Anas clypeata), tureluur {Tringa totanus), veldleeuwerik {Alauda arvensis), velduil 

{Asio flammeus), visdief {Sterna hirundo), waterhoen {Galiinula chloropus), wilde eend {Anas  

platyrhynchos ssp. platyrhynchos), wintertaling {Anas crecca ssp. crecca) en de zomertaling 

{Anas querquedula), 

' Krachtens de wettekst is de Minister bevoegd tot het afgeven van een ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet. Op basis van de 
portefeuiileverdeiing tussen de Minister van EZ en de Staatssecretaris van EZ is deze bevoegdheid belegd bij de Staatssecretaris. 
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alsmede van de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 9, 11 en 12 van de Flora- en 

faunawet voor zover dit betreft het doden en verwonden, het beschadigen, vernielen of 

verstoren van voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen en het beschadigen of vernielen 

van eieren van de adderzeenaald {Entelurus aequoreus), brakwatergrondel {Pomatoschistus 

microps), botervis {Pholis gunnulus), dikkopje {Pomatoschistus minutus), dwergbolk 

{Trisopterus minutus), gevlekte pitvis {Callionymus maculatus), harnasmannetje {Agonus 

cataphractus), kleine pieterman {Echiichthys vipera), kleine slakdolf {Liparis montagui), kleine 

zeenaald {Syngnathus rosteiiatus), schurftvis {Arnoglossus iaterna), slakdolf {Liparis liparis) en 

de pitvis {Callionymus iyra). 

Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, betreft het plangebied voor de realisatie van het 

project 'Versterking Waddenzeedijk Texel', gelegen in de gemeente Texel, aan de oostkant van 

Texel, langs de Waddenzeedijk, één en ander zoals is weergegeven in afbeelding 2.2 op 

bladzijde 10 van het bij de aanvraag gevoegde rapport 'Versterking Waddenzeedijk Texel, 

aanvraag ontheffing Flora- en faunawet, sectie 1-8 en 10' van 23 februari 2015 en zoals 

weergegeven in afbeelding 2.2 van het bij de aanvraag gevoegde rapport 'Prins 

Hendrikzanddijk: Verzoek wijziging Ontheffing Flora- en faunawet' van 9 september 2016, 

betreffende sectie 9. 

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden: 

Algemene voorschriften 

1. De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soorten en beschreven verboden handelingen 

verleend. 

2. Deze ontheffing geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de aanvraag worden u itgevoerd, 

voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven. 

3. De ontheffinghouder dient onverwijld contact op te nemen met Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere beschermde soorten 

dan de genoemde worden aangetroffen of andere handelingen als bedoeld in voorschrift 1 noodzakelijk 

zijn. 

4. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of haar 

rechtsopvolgers of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De 

ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de 

juiste naleving van deze ontheffing. 

5. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing en de 

bijbehorende brief op de locatie van de werkzaamheden aanwezig t e zijn en op verzoek te worden 

getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren. 

6. De ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden zullen aanvangen bekend is, 

het bijgevoegde meldingsformulier volledig in te vullen en naar Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland te zenden. 

Specifieke voorschriften 

7. U dient, met in achtneming van onderstaande voorschriften, de maatregelen uit te voeren zoals 

beschreven in paragraaf 3.3 op de bladzijden 20 tot en met 22 van het bij de aanvraag gevoegde 

rapport'Versterking Waddenzeedijk Texel, aanvraag ontheffing Flora- en faunawet, sectie 1-8 en 10' 

van 23 februari 2015 (bijlage 2 bij dit besluit) en zoals beschreven in paragraaf 3.3 van het bij de 

aanvraag gevoegde rapport 'Prins Hendrikzanddijk; Verzoek wijziging; Ontheffing Flora- en faunawet' 

van 9 september 2016 (bijlage 3 bij dit besluit). 
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8. U dient bij de planning van de werkzaamheden rekening te houden met de kwetsbare periode van de 

bijenorchis, brede orchis, gevlekte orchis, grote keverorchis, harlekijn, moeraswespenorchis, rietorchis, 

moeraswespenorchis. Noordse woelmuis en de rugstr eeppad. Voor de orchideeën loopt deze periode 

globaal van april tot en met augustus. U dient de werkzaamheden u it te voeren buiten de 

voortplantingsperiode van de noordse woelmuis. Deze periode loopt globaal van april tot en met 

september. De voortplantingsperiode van de rugstreeppad loopt globaal van apr il tot en met augustus 

en de overwinteringsperiode van de rugstreeppad loopt globaal van oktober tot en met maart. 

Afhankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden kan deze periode langer dan wel korter zijn. 

De geschiktheid van de periode voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient te worden bepaald 

door een deskundige^ op het gebied van de orchideeën. Noordse woelmuis en de rugstreeppad. 

9. Groeiplaatsen van orchideeën dienen voorafgaand aan de werkzaamheden in kaart gebracht te 

worden. Deze groeiplaatsen dienen zoveel mogelijk gespaard te worden. Daar waar het niet mogelijk is 

groeiplaatsen te sparen, dienen deze verplaatst te worden onder begeleiding van een deskundige op 

het gebied van de orchideeën. 

10. Gevangen exemplaren van de rugstreeppad van sectie 1 dienen niet verplaatst te worden naar het 

gebied Ceres bij sectie 8. Deze exemplaren dienen in de d irecte omgeving van sectie 1 verplaatst te 

worden. 

11. Het wegvangen van exemplaren van de rugstreeppad dient minimaal tweemaal te gebeuren en zo vaak 
als nodig om daadwerkelijk alie aanwezige exemplaren van de rugstreeppad weg te vangen. 

12. U dient de afrastering tussen het overwinteringsgebied en het voortplantingsgebied van de 

rugstreeppad in sectie 9 voorafgaand aan de migratie tussen het voortplantingsgebied en het 

overwinteringsgebied te realiseren. 

13. U dient aanwezige vissen in de Waddenzee de gelegenheid te geven om voorafgaand aan de 

werkzaamheden in het zeewater uit te kunnen wijken naar een andere loca tie. Voorafgaand aan de 

werkzaamheden in zee, bij secties 3, 4 en 6 en 7d, dienen daarom aanwezige vissen verjaa gd te 

worden door de beginnende werkzaamheden ter plekke zo voorzichtig mogelijk te starten. 

Overige voorschriften 

14. De werkzaamheden en bovengenoemde voorschriften dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding 

van een deskundige op het gebied van de soorten waarvoor ontheffing is verleend. 

15. U dient een ecologisch werkprotocol op te stellen met daarin bovengenoemde voorschriften. Alle 

betrokken partijen, met name ook de uitvoerenden op de bouw- of projectlocatie, dienen van het 

werkprotocol op de hoogte gesteld te worden. 

16. Deze ontheffing kan worden ingetrokken, indien blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan de 

voorschriften. 

17. Indien blijkt dat de in de ontheffing gestelde termijn niet voldoende is om de werkzaamheden waarop 

de ontheffing betrekking heeft uit te voeren, dient u, zeker vier maanden voor het verstrijken van deze 

termijn een nieuwe aanvraag indienen. Dit voorkomt onnodige vertraging van het project. 

^ Het Ministerie van Economische Zaken verstaat onder een desk undige een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij 
gevraagd is te adviseren en/ofte begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. De ervaring en 
kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige: 

op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of 
op MBO niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Flora- en faunawet, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten 
opzichte van die soorten; en/of 
als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene 
Bureaus; en/of 
zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland 
bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, 
Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nede rland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of 
zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of - bescherming. 
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18. Aanspreekpunt in het kader van deze ontheffing en de daaruit voortvloeiende voorschriften is 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE Zwolle. 

Den Haag, 28 oktober 2016 

er Vergunningen Rijksdienst voor Ondernemend Nederiand 
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