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Wetterskip Fryslân 
t.a.v. de heer ing. J. Krol 
Postbus 36 
8900 AA  LEEUWARDEN 
 

 
 
 
Leeuwarden, 19 december 2014 
Verzonden, 
 
Ons kenmerk : 01176914 
Afdeling : Stêd en Plattelân 
Behandeld door : R.J. Deen / (058) 292 54 24 of r.j.deen@fryslan.nl 
Uw kenmerk : WFN1417676 
Bijlage(n) : 2 
 
Onderwerp : (Ontwerp) Vergunning ex art 19d Natuurbeschermingswet versterking 

waddenzeedijk Fries Kust, Natura 2000-gebied Waddenzee 
 

Geachte heer Krol, 
 
Overeenkomstig uw aanvraag en de daarbij behorende stukken heb ik besloten de 
gevraagde vergunning onder de volgende voorschriften en beperkingen te verlenen.  
 
Voorwaarschriften  en beperkingen 
 
Algemeen: 

1. De vergunning wordt op naam gesteld van Wetterskip Fryslân te Leeuwarden (hierna: 
de vergunninghouder); 

2. Wijzigingen in de uitvoering en veranderingen in locaties van de vergunde 
werkzaamheden zijn slechts toegestaan voor zover de in deze vergunning opgenomen 
voorschriften  daarvoor de ruimte bieden, dan wel op basis van een door de 
vergunninghouder op te stellen en het bevoegde gezag goedgekeurd 
uitvoeringsprogramma, waarin is aangetoond dat deze wijzigingen passen binnen de 
uitgangspunten van de Natuurtoets voor de aanleg van de dijk; 

3. De vergunning voor de verbeteringswerkzaamheden is geldig van 1 april 2016 tot en 
met 31 december 2017. De vergunning voor de gebruiksfase is geldig voor onbepaalde 
duur; 

4. De vergunninghouder ziet toe op de naleving van de voorschriften en beperkingen van 
de vergunning door derden die betrokken worden bij de uitvoering van het project. De 
verantwoordelijke uitvoerder(s) in het veld dient(en) bij de werkzaamheden een kopie 
van dit besluit bij zich te dragen en deze op eerste verzoek te tonen aan de daartoe 
bevoegde ambtenaren; 
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5. Het tijdstip waarop de werkzaamheden ten behoeve van de dijkversterking 
daadwerkelijk worden gestart, dient minimaal 4 weken voor de aanvang te worden 
gemeld door middel van bijgevoegd meldingsformulier. 
 

Ecologische begeleiding: 

6. De vergunninghouder zorgt voor een ecologische begeleiding van de werkzaamheden  
aan de hand van een monitoringsplan;  

7. Een format voor dit monitoringplan wordt 1 maand voorafgaand aan de start van de 
fysieke werkzaamheden toegezonden aan de provincie Fryslân, t.a.v. mevr. R. 
Regelink-Hoekstra. Dit format kan deel uitmaken van het in voorschrift 2 bedoelde 
uitvoeringsprogramma; 

 
Voorwaarden die betrekking hebben op werkzaamheden: 

8. De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de vergunning dan wel het 
in voorschrift 2 bedoelde uitvoeringsprogramma; 

9. De werkzaamheden in de secties 1B en 4 mogen niet uitgevoerd worden  in de periode 
1 april - 15 juli, maar moeten in  de periode 16 juli - 30 september (met een uitloop in 
oktober) uitgevoerd worden;  

10.  De werkzaamheden in sectie 1A  mogen niet uitgevoerd worden  in de maanden 
augustus-september, maar in de periode 1 april - 15 juli; 

11. De werkzaamheden mogen in de maanden oktober-maart niet gelijktijdig uitgevoerd 
worden  in sectie 1A en 1B; de fasering (eerst sectie 1A, dan 1B of andersom) kan vrij 
gekozen worden. 

12. Materiaal-depots worden aangelegd buiten de Natura 2000-gebieden; 
13. De hoogteligging van het wad, kwelder waar gewerkt wordt, is na de ingreep identiek 

aan de hoogteligging van voor de ingreep; 
14. Voor het transport van materialen wordt gebruik gemaakt van bestaande wegen en 

paden en de aangegeven werkstroken; 
15. Er wordt niet gewerkt met kunstlicht. Tijdens de werkzaamheden is het gebruik van 

kunstlicht alleen bij slecht weer en/of ’s nachts toegestaan, mits de verlichting zodanig 
is opgesteld en ingericht, dat hinderlijke lichtstraling door direct licht voor de vogels in 
het  Natura 2000-gebied ‘Waddenzee’ wordt voorkomen; 

 
Meldingsclausule  
Wanneer met de voorgenomen werkzaamheden gestart wordt, dient dit gemeld te worden 
via het bijgevoegde meldingsformulier bij Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving, 
afdeling Toezicht en Handhaving, Postbus 3347, 8901 DH  Leeuwarden. Of geef dit door via 
e-mail: meldingnbwet@fryslan.nl. 
 
Namens het college van Gedeputeerde Staten, 
 
 
 
 
Mevr. mr. W.A. Geertsma 
Hoofd Team Groene Regelgeving 
 
Bijlagen 

Bijlage 1: Motivering besluit  
Bijlage 2: Meldingsformulier  

mailto:meldingnbwet@fryslan.nl
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Bijlage 1: Motivering van het besluit 

A. Weergave van de feiten 

 

A1. Vergunningaanvraag 
U vroeg ons bij brief van 12 november 2014 om een (ontwerp) vergunning op grond van de 
Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb-wet) voor de verbeteringswerkzaamheden aan en 
het gebruik van de Friese Waddenzeedijk. Uw aanvraag is op 14 november 2014 ingeboekt 
onder nummer 1174648.  
 
 
Voor dergelijke  dijkverbeteringsprojecten zijn eerder Nb-wetvergunningen verleend 
(waddendijk op Terschelling, waddendijk op Ameland, IJsselmeerdijk, waddendijk (Mokbaai) 
op Texel). 
 
A1.1. Beschrijving van het project of andere handeling 

 
De Waddenzeedijk is onderdeel van dijkring 6 en beschermt de provincies Fryslân en 
Groningen tegen overstromingen. De dijk is in beheer en eigendom van Wetterskip Fryslân. 
Uit de veiligheidstoetsing van de Waddenzeedijk in 2006 is gebleken dat de dijkbekleding in 
een aantal dijksecties niet aan de wettelijke norm voldoet. 
 
Het gaat hierbij om de steenbekleding van het buitentalud van zes dijksecties, gelegen 
tussen Zwarte Haan en Lauwersoog, met een totale lengte van 13,15 km. De overige delen 
van de dijk voldoen wel aan de norm. Wetterskip Fryslân heeft als dijkbeheerder de taak om 
de Waddenzeedijk zodanig te verbeteren dat weer voldaan wordt aan de wettelijke 
veiligheidsnorm. In 2011 zijn oplossingsrichtingen voor dijkverbetering onderzocht en 
ecologisch getoetst (Arcadis 2011). In 2012 en 2013 zijn vervolgens nieuwe 
oplossingsrichtingen uitgewerkt.  
De Waddenzeedijk grenst aan de Natura 2000-gebieden ‘Waddenzee’ en ‘Lauwersmeer’. De 
werkzaamheden vinden plaats in een ecologisch gevoelige omgeving en dienen daarom ge-
toetst te worden aan natuurwetgeving, in het bijzonder de Natuurbeschermingswet 1998 
(hierna Nb-wet), de Flora- en faunawet (Ff-wet) en de bescherming in het kader van de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Wetterskip Fryslân heeft Altenburg & Wymenga verzocht 
deze toetsing uit te voeren.  
Na het opstellen van het rapport in 2013 is het voorkeursalternatief gewijzigd. In verband met 
verontreiniging in de dijkvoet bleek de uitvoering van de oorspronkelijke voorkeursvariant niet 
mogelijk. In het nieuwe alternatief is daarom afgezien van het grootschalig afgraven van de 
afdekkende grond. In plaats daarvan is gekozen voor een combinatie van een overlaging 
met opensteenasfalt/elastofalt en breuksteen/grond aan de waddenzijde. Daarnaast is sectie 
5 (Paesumerlannen) afgevallen. De wijzigingen kunnen consequenties hebben voor 
ecologische effecten. Daarom is de natuurtoets, waar nodig, opnieuw uitgevoerd en 
aangepast aan het nieuwe voorkeursalternatief. Aangezien dijksectie 5 is komen te vervallen 
zal er geen toetsing aan het Natura 2000 gebied ‘Lauwersmeer’ meer hoeven te worden 
uitgevoerd. 
 
Het plangebied langs de Friese kust betreft vier secties van de Waddenzeedijk in Noord-
Fryslân met een totale lengte van 12,65 km, gelegen tussen Zwarte Haan en Wierum. Figuur 
2.1 geeft de ligging van de secties weer. Bij enkele secties, namelijk 3 en 4, is aan de 
buitenzijde van de dijk plaatselijk een teenbestorting van middelgrove breuksteen aanwezig. 
Deze teenbestorting is grotendeels bedekt met sediment. De zone daarboven bestaat uit be-
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ton of koperslakblokken en een waterbouwasfalbetonbekleding). Voor de teen van de dijk is 
in veel gevallen een grasberm aanwezig, grenzend aan kwelder of wad. Aan de buitenzijde 
van de dijk is geen openbare weg aanwezig. Wel wordt de bovenzijde van de 
waterbouwasfaltbetonbekleding gebruikt als onderhoudsweg, voet- en fietspad. Fietsers en 
wandelaars maken vooral tijdens weekeinden, feestdagen en vakantieperiode bij mooi weer 
gebruik van deze zone langs verschillende dijksecties. Het aantal passages per dag zou 
maximaal enkele tientallen kunnen bedragen (ervaring medewerkers Wetterskip). De 
onderhoudsweg op de buitenzijde is middels diverse overgangen verbonden met het 
binnendijkse (openbare) wegennet. 
Buitendijks grenst het dijklichaam aan het Natura 2000-gebied ‘Waddenzee’ met wadplaten, 
zandplaten en kwelders. Op deze kwelders broeden veel verschillende vogelsoorten, 
waaronder Kluut en Bontbekplevier. Het bij eb droogvallend wad is rijk aan bodemdieren 
(benthos) en vormt als integraal onderdeel van de Waddenzee een belangrijk 
foerageergebied voor diverse steltlopers en andere wadvogels. De kwelders wordt 
gedeeltelijk begraasd door vee, maar vormen ook een belangrijk foerageergebied voor 
ganzen en eenden. Ook zijn de kwelders een rustplaats voor veel steltlopers. 
Binnendijks grenst de dijk ter hoogte van plangebiedsdelen voornamelijk aan de agrarisch 
gebruikte polders. Het binnendijks gebied maakt geen deel uit van Natura 2000-gebieden. 
Verschillende binnendijkse delen hebben wel een ecologisch verband met de Waddenzee, 
omdat watervogels die buitendijks rusten of slapen (hoogwatervluchtplaatsen, hvp's) voor 
een deel ook binnendijks kunnen foerageren; dit geldt bijvoorbeeld voor de Wulp. Daarnaast 
kunnen binnendijkse gebieden gebruikt worden als hvp bij extreem hoog water. 
 
 

 
 
Figuur 2-1 - Ligging van de dijksecties waarin werkzaamheden worden uitgevoerd. 
Terreinbeschrijving per dijksectie 
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Ten behoeve van de werkzaamheden zijn de te versterken dijktrajecten verdeeld in 4 secties 
(1A tot en met 4). Hieronder is een beknopte (landschappelijke) beschrijving per dijksectie 
opgenomen. 
 
Dijksectie 1A en 1B 
Sectie 1 is het meest westelijke traject in het plangebied. Het traject loopt vanaf Zwarte Haan 
ten noorden van Sint Annaparochie tot aan Nieuwe Bildtzijl. Ten oosten van het traject 
bevindt zich de kwelder Westerdobbe. Langs het gehele traject bevindt zich tussen de 
kwelder en de dijk een strook grasland en een hek. Langs sectie 1A varieert de breedte van 
dit grasland tussen ca. 5 en 25 m. Direct grenzend aan het grasland bevinden zich schorren 
en zilte graslanden. Langs sectie 1B zijn buitendijks eveneens grasland, schorren en zilte 
graslanden aanwezig. Langs het hele traject 1B staat tussen de kwelder en de dijk een hek 
en is een brede strook grasland aanwezig (>15 m). Binnendijks van het traject bevindt zich 
de polder Oude Bildtpollen. De lengte van sectie 1A bedraagt ca. 3,40 km en die van sectie 
1B ca. 3,20 km. 
 
Dijksectie 2 en 3 
De secties 2 en 3 bevinden zich ter weerszijden van de veerdam Holwerd. Sectie 2 ligt ten 
westen van de veerdam. Langs de gehele lengte van dit traject bevindt zich buitendijks gren-
zend aan de dijk een hek, met daarachter kwelder met schorren en zilte graslanden. De 
vegetatie nabij de dijk is sterk verruigd, achter de sloot is de kweldervegetatie goed 
ontwikkeld. Dit gedeelte van de kwelder is open van structuur. Sectie 3 ligt ten oosten van de 
veerdam. Grenzend aan de dijk staat buitendijks een hek met daarachter habitattype 
‘Schorren en zilte graslanden buitendijks’. De vegetatie is ten noorden van het deeltraject 
sterk verruigd, verder naar het westen is de kwelder begraasd en meer open. De lengte van 
sectie 2 bedraagt ca. 2,30 km en die van sectie 3 ca. 1,20 km. 
 
Dijksectie 4 
Sectie 4 ligt ten noorden van Wierum nabij Ternaard. Het kweldergebied buitendijks van Ter-
naard staat bekend als ’t Skoar. Aan het oostelijke uiteinde van dit deeltraject ligt de kwelder 
Kromme Horne. Grenzend aan de dijk langs dit deeltraject liggen met name bij eb 
droogvallende zand- en slikplaten, kwelders komen alleen voor aan de oostelijke en 
westelijke uiteinden. Langs dit dijktraject is buitendijks geen hek aanwezig. De lengte van 
sectie 4 bedraagt ca. 2,55 km. 
 
Werkzaamheden op hoofdlijnen 
De werkzaamheden aan de dijk bestaan in hoofdlijnen uit het aanbrengen van een 
bestorting, het overlagen van de bestaande beton- of koperslakblokkenbekleding en het 
aanpassen van de onderzijde van de bestaande waterbouwasfaltbetonbekleding. 
De volgende werkzaamheden zijn te onderscheiden: 

 aanbrengen van een nieuwe bestorting van losse breuksteen 10-60 kg over een 
breedte van ca. 4-6 m of het aanvullen van de grondlaag boven de aanwezige 
teenbestorting en blokkenbekleding; 

 aanbrengen van open steenasfalt/elastofalt op de bestaande blokkenbekleding; 

 maken van een aansluiting op de bestaande waterbouwasfaltbetonbekleding; 
daarbij wordt het onderste gedeelte van de bestaande asfaltbekleding overlaagd. 

 
Aan- en afvoerroutes en werkruimte 
De aan- en afvoerroutes zijn tevens weergegeven in figuur 2.1. Vrachtwagens en kranen 
rijden op de dijk en ter plaatse van de tijdelijke werkstrook op het voorland (grasland, kwelder 
of wad). De uit te voeren werkzaamheden zullen binnen deze begrenzing worden uitgevoerd. 
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Het werk zal merendeels worden uitgevoerd vanaf de bestaande WAB bekleding. Het 
ontgraven van grond, het tijdelijk in depot zetten daarvan, het aanbrengen van de breuksteen 
en het afwerken van de grond uit het tijdelijke depot op het voorland kan worden uitgevoerd 
vanaf de tijdelijke werk-strook. 
 
Teenbestorting 
In sectie 3 en 4 wordt over een breedte van ca 4-6 m een bestorting van losse breuksteen, 
sortering 10-60 kg aangebracht, dikte 42-50 cm. 
 
WAB-bekleding 
Er wordt middels een overlaging van het onderste gedeelte van de bestaande waterbouwas-
faltbetonbekleding een aansluiting gemaakt op het aangebrachte opensteenasfalt/elastofalt. 
 
Asfaltproductie 
Het is mogelijk dat ten behoeve van de productie van asfalt een tijdelijke asfaltcentrale 
landin-waarts geplaatst wordt, maar het is ook mogelijk dat het asfalt wordt aangevoerd 
vanuit een bestaande asfaltcentrale (bijvoorbeeld te Heerenveen). Op grond van mondelinge 
informatie blijkt dat e.e.a. per as wordt aangevoerd 
 
Randvoorwaarden 
De volgende aspecten randvoorwaarden zijn – op voorhand- aan de werkzaamheden ge-
steld: 

 er worden geen sloten gedempt of verlegd; 

  werkzaamheden worden zoveel mogelijk buiten het stormseizoen uitgevoerd: 1 april 
- 1 oktober 2016; mogelijk kunnen er werkzaamheden binnen het stormseizoen 
plaatsvinden indien deze geen verzwakking van de waterkering opleveren ; 

 er wordt niet gewerkt met kunstlicht; 

 er komen geen depots voor grondopslag;  

 afgegraven grond (sectie 1B) wordt direct afgevoerd. 
  
Werkzaamheden per sectie: 
 
Sectie 1A  

 aanbrengen van open steenasfalt/elastofalt, breed ca. 2,75 m op de bestaande 
betonblokken; 

 aansluitend aanvullen van grond over een breedte van ca. 6 m; maken van een 
aansluiting op bestaande WAB bekleding. 

 
Sectie 1B  

 afgraven en afvoeren van de bovenlaag van grond; het hekwerk wordt gehandhaafd 
omdat voldoende ruimte beschikbaar is; 

 het voorland bestaat uit grasland; 

 aanbrengen van losse stortsteen, breed 5 m (droog voorland); 

 maken van een aansluiting op bestaande WAB bekleding. 
 
Sectie 2  

 aanbrengen van open steenasfal/elastofalt, breed ca. 2,90 m op de bestaande 
betonblokken; 

 aansluitend aanvullen van grond over een breedte van ca 7 m.; 

 maken van een aansluiting op bestaande WAB bekleding. 
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Sectie 3  

 verwijderen van de graszode boven de aanwezige betonblokken, die afgedekt is met 
een grondlaag; 

 aanbrengen van open steenasfalt/elastofalt, breed ca 1,35 m op de bestaande 
betonblokken; 

 aanbrengen van een breuksteenlaag 10-60 kg met een dikte van 42 cm op geotextiel, 
over een breedte van ca. 4,70 m; 

 afdekken van de breuksteenlaag met de graszode; 

 maken van een aansluiting op bestaande WAB bekleding. 
 
Sectie 4  
Er zijn voor sectie 4 twee alternatieven. Op de bestaande betonblokken kan elastofalt 
aangebracht 
worden (variant A), of een gepenetreerde breuksteenoverlaging (variant B Aanbrengen 
gepenetreerde breuksteenoverlaging op bestaande blokkenbekleding; Uit mondelinge 
informatie blijkt dat gekozen is voor variant A. 

 aanbrengen van elastofalt, breed ca 7,00 m op de hoger gelegen, bestaande 
betonblokken, 

of: 

 aanbrengen van een breuksteenlaag 10-60 kg met een dikte van 50 cm op geotextiel, 
over de bestaande betonblokken; 

 maken van een aansluiting op bestaande WAB bekleding. 
 
 
A1.2. Periode 

De vergunning voor de aanleg  wordt aangevraagd voor de periode 1 april - 1 oktober 2016 
met een mogelijke uitloopmogelijkheid van 1 april-1 oktober 2017.  Het gebruik van de dijk 
daarna is voor onbepaalde tijd. 
 
A1.3. Relevante ecologische onderzoeken 

U hebt voor de beoordeling van uw aanvraag de volgende rapporten en tekeningen 
aangeboden:  
Natuurtoets versterking Waddenzeedijk Noord-Fryslân (actualisatie 2014); A&W rapport 
2012. 
 
A1.4. Aanvullende gegevens  

Er is niet gevraagd om aanvullende gegevens ingevolge art. 4:5 lid 3 Awb, waardoor de 
beslistermijn is opgeschort. 
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A1.5. Uw aanvraag en de bescherming van Natura 2000  

Uw project of handeling vindt plaats in of nabij de Natura 2000-gebied ‘Waddenzee’. Zie 
hiervoor de website van het Ministerie van EZ:  
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=2 
 

A2. Bevoegdheid   

De bescherming van Natura 2000-gebieden door Nederlandse wetgeving wordt stapsgewijs 
ingevoerd. Deze gefaseerde invoering is van invloed op de manier waarop de op grond van 
Europese wetgeving (artikel 6, lid 3, van de HR) verplichte beoordeling van uw project 
plaatsvindt en door welke instantie dit gebeurt. Zie hiervoor de website van het Ministerie van 
EZ: http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=2 
Het project waarvoor een vergunning wordt gevraagd is geen project die op grond van artikel 
19d, vierde lid, van de Nb-wet is aangewezen in het Besluit vergunningen 
Natuurbeschermingswet 1998. Voor deze aanvraag zijn wij als provincie Fryslân daarom 
thans bevoegd.  
 

A3. Procedure  

Deze (ontwerp)vergunning maakt deel uit van een gecoördineerde besluitvorming op grond 
van artikel 5.8 van de Waterwet, waarin voor de  aanleg of wijziging van andere 
waterkeringen dan primaire waterkeringen en op andere waterstaatswerken van bovenlokale 
betekenis is voorzien in een regeling voor het met spoed en op gecoördineerde wijze tot 
stand brengen daarvan. Op de voorbereiding van projectplannen, als bedoeld in genoemd 
artikel, is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 
 
De vergunningprocedure wordt uitgevoerd in overeenstemming met de hiervoor relevante 
artikelen van de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de Nb-wet.  
 
A3.1. Betrokkenheid van een andere provincie waarin de betreffende Natura 2000-
 gebieden mede is gelegen 

Is niet van toepassing op deze aanvraag. 
 
A3.2. Verlengen beslistermijn 

Is niet van toepassing op deze aanvraag. 
 

A4. Vergunningplicht 

1. Op basis van de aanvraag en de daarbij behorende rapporten en tekeningen hebben wij 
beoordeeld of het door u aangevraagde project schadelijke gevolgen kan hebben voor 
de natuurlijke kenmerken van het gebied, zoals beschreven in de 
instandhoudingsdoelstellingen van het betreffende relevante Natura 2000-gebied. 

2. Wij stellen vast dat:  
2.1 het onder A1. omschreven project niet wordt gerealiseerd overeenkomstig een 

beheerplan als bedoeld in de artikelen19a of 19b Nb-wet; 
2.2 het onder A1. omschreven project gevolgen kan hebben voor de relevante 

Natura 2000-gebieden, en dat het de instandhoudingsdoelstellingen daarvan 
mogelijk in gevaar kan brengen, afzonderlijk of in combinatie met andere 
projecten of plannen, zodat het kan worden beschouwd als een project dat 
mogelijk significante gevolgen kan hebben voor de betrokken gebieden. 

2.3 er dus vergunning nodig is op grond van artikel 19d Nb-wet, maar er geen 
toepassing hoeft te worden gegeven aan artikel 19 g, lid 2, en artikel 19 h. 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=2
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=2
http://maxius.nl/algemene-wet-bestuursrecht/hoofdstuk3/afdeling3.4/
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Wij verwijzen voor de motivering van dit oordeel naar onze overwegingen onder B. 
(Toetsing) 
 

B. Toetsing  
 
B1. Wettelijk kader 
B1.1. Nb-wet 
1. Artikel 19d, lid 1, van de Nb-wet bepaalt, dat het verboden is zonder vergunning, of in 

strijd met aan die vergunning verbonden voorschriften of beperkingen, projecten te 
realiseren of andere handelingen te verrichten, die, gelet op de 
instandhoudingdoelstelling, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van 
soorten, in een op grond van artikel 10a, lid 1, aangewezen gebied kunnen verslechteren 
of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is 
aangewezen.  

2. Zodanige projecten zijn in ieder geval projecten die de natuurlijke kenmerken van het 
desbetreffende gebied kunnen aantasten.  

3. Artikel 19e van de Nb-wet bepaalt dat bij het verlenen van een vergunning als bedoeld in 
artikel 19d, lid 1, van de Nb-wet rekening moet worden gehouden, enerzijds met de 
gevolgen die een project kan hebben, gelet op de instandhoudingdoelstelling van het 
betrokken gebied, anderzijds met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel 
gebied, alsmede regionale en lokale bijzonderheden. Als er sprake is van een 
vastgesteld beheerplan moet ook daarmee rekening worden gehouden. 

4. Voor de beoordeling van de vergunningaanvraag is het van belang na te gaan of, en in 
welke mate, het voorgenomen project de doelstellingen kan aantasten, zoals die zijn 
opgenomen in:  

 het aanwijzingsbesluiten tot Natura 2000-gebied van ‘Waddenzee’. 
  

B2. Inhoudelijke beoordeling  
B2.1. Kwalificerende waarden 

1. Het onder A1 genoemde project betreft een project die, gelet op de 
instandhoudingsdoelstelling, mogelijk de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de 
habitats van soorten in het Natura 2000-gebied ‘Waddenzee’ kan verslechteren of een 
significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor de genoemde gebieden 
zijn aangewezen. 

2. De kwalificerende waarden van het Natura 2000-gebied ‘Waddenzee’ zijn in in het 
aanwijzingsbesluit verdeeld in kwalitatieve instandhoudingdoelstellingen voor 
habitattypen, habitatrichtlijnsoorten en vogelsoorten, (en mogelijk de doelstellingen ten 
aanzien van het behoud, herstel en de ontwikkeling van het natuurschoon of de 
natuurwetenschappelijke betekenis van het gebied, anders dan vereist ingevolge de 
Vogel- en de Habitatrichtlijn). Voor de beschrijving van de betreffende Natura 2000-
gebieden en de betreffende kwalificerende waarden verwijzen wij naar de website van 
het Ministerie van EZ: 
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=2  

3. Hieronder wordt uw aanvraag getoetst aan de beoordelingskaders van het Natura 2000-
gebied ‘Waddenzee’. Daarbij worden mogelijke verslechteringen en verstoringen 
besproken in het licht van de relevante kwalificerende waarden van de genoemde 
gebieden. 

4. De aanvraag wordt zo nodig tevens getoetst aan de doelstellingen anders dan vereist 
ingevolge de Vogel- en de Habitatrichtlijn. Daartoe behoren de doelstellingen ten aanzien 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=2
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van het behoud, herstel en de ontwikkeling van het natuurschoon of de 
natuurwetenschappelijke betekenis van het gebied.  

5. Onder de vergunningplicht ex artikel 16 Nb-wet vallen de schadelijke handelingen die in 
de gebieden zelf plaatsvinden, en niet de handelingen buiten het gebied (externe 
werking) tenzij dat in het aanwijzingsbesluiten van de Natura 2000-gebieden uitdrukkelijk 
is geregeld (artikel 16, vierde lid, Nb-wet).  

 
B2.2 . Selectie van relevante kwalificerende waarden 

 
A. Gebruik van de dijk 
Aangezien er sprake is van een dijkverbetering binnen het huidige profiel (gelijkblijvend en 
handhaven van het huidige inspectiepad en grasbedekking) en traject (het bestaande tracé 
van de dijk blijft gehandhaafd) zal het gebruik van de dijk na afronding van de 
werkzaamheden identiek zijn aan het huidige gebruik. Wijziging van effecten op de 
kwalificerende waarden op en rond de dijk valt daardoor niet te verwachten. 
 
B. Werkzaamheden aan de dijk 
Vogelrichtlijnsoorten 
Mogelijke effecten 
Broedende, foeragerende en rustende beschermde vogels kunnen op het wad en op de 
kwelders worden verstoord. Hierbij kunnen verschillende typen effecten worden 
onderscheiden die onderling kunnen samenhangen: 
- Fysiologische effecten (stress), zoals verhoogde hartslag, kunnen leiden tot een 

verhoogde energie-uitgave en in sommige gevallen tot verlaagde overlevingskansen; 
 
- Effecten op gedrag en verspreiding die kunnen leiden tot een andere nestplaatskeuze, 

veranderd broedgedrag en het verlaten van nesten en daardoor tot een verlaagd 
broedsucces,. Bij foeragerende en rustende vogels kunnen deze leiden tot verkorting van 
de foerageertijd en/of tot opvliegen en daardoor tot hogere energetische kosten; 

 
- Effecten op voedselbehoefte en energiehuishouding: door gedragsveranderingen kan het 

energiegebruik toenemen. Dit moet dan gecompenseerd worden door middel van extra 
voedselopname. Dat kost tijd (vogels kunnen immers niet sneller eten). Extra 
voedselopname is niet mogelijk als er geen extra voedsel beschikbaar is. Deze verstoring 
kan leiden tot een verlaagde conditie en verlaagde overlevingskansen; 

 
- Effecten op reproductie en overleving komen voort uit de effecten zoals hierboven 

beschreven; en vormen derhalve de laatste schakel in de effectketen. Te denken valt aan 
een lager uitkomstsucces van de eieren en een lagere kuikenoverleving doordat minder 
voedsel wordt aangeboden, en door een hogere predatiekans. 

 
Door de werkzaamheden, verkeersbewegingen van het materieel en de aanwezigheid van 
mensen kunnen vogels worden verstoord. Gewenning kan evenwel optreden als de 
werkzaamheden continue en gelijkmatig worden uitgevoerd en de afstand groter is dan de 
verstoringsafstand van de betrokken soorten. Deze afstand verschilt per soort en 
landschapstype. 
 
Broedende vogels 
Door de perioden waarin en de locatie(s) waar de werkzaamheden plaatsvinden, zouden 
effecten kunnen optreden op broedende vogelsoorten. Het gaat hier dan om kwalificerende 
soorten die met name broeden in de directe nabijheid van de dijk, te onderscheiden in 
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broedvogels buitendijks (kwelders) en de dijk. Binnendijks zijn zeer lage aantallen van 
broedvogels aanwezig.  
 
Effecten in dit specifieke geval 
Uit de Natuurtoets blijkt dat vogels die verder van de werkzaamheden broeden, buiten de 
invloedsfeer van de werkzaamheden vallen, waardoor de broedvogels geen last zullen 
ondervinden van de werkzaamheden aan de dijk.  
 
Verder is uit opnames in het kader van de opstelling van de Natuurtoets ook duidelijk dat de 
dijk zelf zeer lage aantallen broedgevallen kent. Geen van de kwalificerende broedvogels 
heeft de dijk zelf als broedlocatie. 
 
De werkzaamheden vinden voor een belangrijk deel plaats tijdens het broedseizoen. Daarbij 
kan verstoring van broedvogels optreden op de aangrenzende kwelder binnen het Natura 
2000-gebied ‘Waddenzee’. In de huidige situatie kan verstoring optreden door fietsers en 
wandelaars vanaf de bovendelen van de dijk. Het betreft zogenoemde piekverstoring, die op 
enkele dagen optreedt. Het verstoringseffect hiervan is gering. Dagelijkse verstoring door 
werkzaamheden aan de dijk - zogenoemde duurverstoring - heeft een grotere impact. Binnen 
een afstand van 500 m van sectie 4 broedden in 2012 twee voor het Natura 2000-gebied 
‘Waddenzee’ aangewezen soorten: Kluut en Bontbekplevier; ter hoogte van sectie 1B 
broedden Kluten tussen 250 en 500 m afstand van de dijk. De aantallen zijn gering, maar in 
ver-houding tot het totale aantal in de Waddenzee is het aandeel voor de Bontbekplevier 
substantiëel (ca 10%).  
Deze soorten zijn zeer gevoelig voor verstoring. Indien werkzaamheden worden uitgevoerd 
in de omgeving van de desbetreffende locaties in de broedperiode bestaat het risico dat de 
broedlocaties van deze soorten worden verstoord. Het huidige aantal broedparen van deze 
soorten is lager dan het instandhoudingsdoel van de Waddenzee. Een klein negatief ef- 
fect betekent dat voor deze soorten de draagkracht tijdelijk verder onder het 
instandhoudings-doel wordt verlaagd. Dit effect kan optreden indien in het broedseizoen 
(april-juni) gewerkt wordt in dijksectie 1B en 4. 
 
Wij onderschrijven de conclusies uit de Natuurtoets. 
 
Door het stellen van het specifieke voorschrift 9 kan verstoring van deze broedende vogels 
worden voorkomen. 
 
Foeragerende vogels/rustende vogels 
Door de perioden waarin en de locatie(s) waar de werkzaamheden plaats vinden, zouden 
ingrijpende effecten kunnen optreden op het foerageergedrag van vogelsoorten. Het gaat 
hier dan om kwalificerende soorten die met name foerageren in de (directe) nabijheid van de 
dijk, te onderscheiden in foeragerende vogels op de dijk, binnendijks (polder), duinen en 
buitendijks. 
 
Effecten in dit specifieke geval 
Uit de Natuurtoets blijkt dat vogels die verder van de werkzaamheden foerageren, zoals 
verder op het wad buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden vallen, waardoor de 
foeragerende vogels geen last zullen ondervinden van de werkzaamheden aan de dijk.  
In en rond de Waddendijk zijn zowel broedvogels als foeragerende en overtijende vogels 
gevoelig voor verstoring. 
Buitendijks en in sommige gevallen ook binnendijks liggen hvp's van wad- en watervogels, 
die voor het Natura 2000-gebied ‘Waddenzee’ zijn aangewezen en door werkzaamheden 
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aan de dijk verstoord kunnen worden. Bij extreem hoog water worden hoger gelegen 
buitendijks gronden en binnendijkse gronden benut. Deze omstandigheden treden op in het 
stormseizoen (oktober-maart). Indien in het stormseizoen werkzaamheden worden 
uitgevoerd kunnen hier verstoringen optreden. Binnen de betrokken secties zijn echter geen 
hvp's buitendijks gelegen. Dit is wel binnendijks het geval ter hoogte van sectie 1A. 
Verstoring binnendijks is echter niet waarschijnlijk, omdat de bijdrage in het totale aantal 
verkeersbewegingen gering is. Bovendien worden tijdens extreem hoog tij waarschijnlijk 
geen werkzaamheden uitgevoerd. De analyse van verstoringsrisicos's richt zich daarom op 
de buitendijkse gebieden. 
De buitendijkse werkzaamheden voor de dijkversterking hebben op overtijende en op 
foeragerende wadvogels, die op aangrenzende kwelder of het wad op korte afstand 
foerageren, een verstorend effect. In de huidige situatie kan verstoring optreden door fietsers 
en wandelaars vanaf de bovendelen van de dijk. Het betreft zogenoemde piekverstoring, die 
op enkele dagen optreedt. Het verstoringseffect hiervan is gering. Dagelijkse verstoring door 
werkzaamheden aan de dijk - zogenoemde duurverstoring - heeft een grotere impact. De 
verstoring is gradueel en het grootst vlakbij de dijk; verderop in deze zone zullen nog wel 
wadvogels foerageren maar in lagere dichtheden. Binnen een zone van ongeveer 500 m kan 
verstoring optreden als gevolg van werkzaamheden langs de dijk.  
Binnen een afstand van 250 m van de aan- en afvoerwegen kan verstoring optreden langs 
aan- en afvoerwegen. De verstoringsrisico's zijn in beeld gebracht door op 
verspreidingskaarten van alle relevante soorten - niet-broedvogels met 
instandhoudingsdoelen voor de Waddenzee - een verstoringscontour van 250 resp. 500 m in 
te tekenen langs de dijksecties en aan- en afvoerwegen. Bedacht moet worden dat de 
begrenzing van de hvp's globaal is weergegeven, gebaseerd op maandelijkse 
hoogwatertellingen in een periode van tien jaar (bron: Wiersma & van Dijk 2009). De als hvp 
gekenmerkte deelgebieden worden niet vlakdekkend gebruikt. Het weer, de waterstand en 
het aantal vogels bepaalt waar binnen het aangegeven gebied concentraties voor kunnen 
komen. Daarom is een beperkte mate van overlap van verstoringszone en hvp-gebied niet 
als een negatief effect beoordeeld. In dat geval is binnen de hvp voldoende ruimte om uit te 
wijken. Indien een groot deel van de hvp binnen de verstoringszone ligt is het van belang of 
uitgeweken kan worden naar een nabijgelegen hvp die geen verstoring ondervindt. Ligt deze 
hvp binnen de actieradius van een soort, dan is een uitwijkmogelijkheid reëel en treedt geen 
negatief effect op. Het gaat hierbij om de vraag of een soort het foerageergebied vanuit 
verschillende hvp's kan bereiken. De actieradius van de betrokken soorten verschilt. Op 
basis van kennisregels (veldervaring) varieert de actieradius van de relevante soorten van 1 
tot 15 km, indien het gaat om aantallen van minder dan 1.000 individuen. Voor de meeste 
soorten geldt een actieradius van één tot enkele kilometers. 
 
De dijkversterkingswerkzaamheden hebben geen effect in de gebruiksfase, omdat geen 
sprake is van (extra) ruimtebeslag binnen Natura 2000-gebied en de kwaliteit van 
hoogwatervluchtplaatsen (hvp's) niet wordt aangetast.  
 
In het buitendijkse gebied langs dijksectie 2 spelen verstoringsrisico's geen rol. Langs 
dijksectie 4 is dat in beperkte mate het geval. Langs dijksectie 1A, 1B en 3 valt voor 
sommige soorten echter een groot gedeelte van de hvp binnen verstoringsafstand (50-
100%). 
 
Uit de analyse van effecten blijkt wel tijdens de aanlegfase dat niet-broedvogels, die 
aangewezen zijn voor het Natura 2000-gebied ‘Waddenzee’, negatieve effecten kunnen 
ondervinden van de dijkversterkingswerkzaamheden. De hoogwatervluchtplaatsen (hvp's) 
van tien soorten liggen ter hoogte van dijksectie 1A en 1B en voor een substantieel deel 
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binnen de verstoringsafstand en uitwijkmogelijkheden naar andere hvp's liggen niet binnen 
de normale actieradius van deze soorten, indien in beide secties tegelijkertijd wordt gewerkt. 
Het aantal vogels dat verstoord kan worden is in het geval van de Brandgans, 
Toendrarietgans, Rotgans, Smient, Rosse Grutto, Kanoet, Bonte strandloper en Tureluur ten 
opzichte van het totale aantal in de Waddenzee beperkt of zeer gering. Bovendien liggen de 
huidige aantallen van deze soorten zodanig boven de instandhoudingsdoelen dat  
(mogelijke) verstoring de instandhoudingsdoelen niet in gevaar brengt. Dit verstoringseffect 
wordt daarom beoordeeld als een verstoring/verslechtering en niet als een significant 
negatief effect. Het aantal Kluten dat verblijft ter hoogte van sectie 1A is echter van grote 
betekenis voor de Waddenzee als geheel. Het aantal Grutto's is relatief beperkt, maar de 
huidige aantallen in de Waddenzee liggen aanmerkelijk lager dan het instandhoudingsdoel. 
Verstoring van deze twee soorten wordt daarom beoordeeld als een substantiële 
verstoring/verslechtering. Er is geen sprake van een significant effect, omdat de hvp's na 
uitvoering van de werkzaamheden (binnen één seizoen langs de desbetreffende dijksectie) 
weer kunnen functioneren en er tevens uitwijkmogelijkheden zijn.  
 
De overige voor de Waddenzee aangewezen soorten ondervinden geen negatieve effecten, 
omdat de hvp's niet of slechts in heel beperkte mate binnen verstoringsafstand liggen, of 
omdat voldoende uitwijkmogelijkheden naar nabijgelegen hvp's aanwezig zijn. 
Enkele soorten maken in de directe omgeving van aan- of afvoerroutes gebruik van 
binnendijks gebied als hvp buiten het stormseizoen. Het betreft een deelgebied ten 
zuidwesten van Zwarte Haan. Dit deelgebied maakt geen deel uit van Natura 2000-gebied. 
De hier verblijvende soorten kunnen echter wel een ecologische relatie hebben met het 
Natura 2000-gebied ‘Waddenzee’. Naar verwachting is de bijdrage van aan- en afvoerend 
vrachtverkeer via binnendijkse wegen in het totale aantal verkeersbewegingen gering. Er 
treedt daarom geen meetbaar negatief effect op de aantallen van deze soorten. 
 
Wij onderschrijven de conclusies uit de Natuurtoets. 
 
Door het stellen van voorschriften  10 en 11 aan deze vergunning kan deze verstoring van 
foeragerende/rustende vogels zoveel mogelijk worden voorkomen. 
 
Habitatypen 
 
Als een gebied, habitat of vegetatietype achteruit gaat in kwaliteit door fysische krachten 
(bijvoorbeeld door betreding, omwoeling of wijziging van de hydrologie) dan is sprake van 
fysische verstoring. Bij de dijkversterking ligt de nadruk op de mogelijke effecten van 
betreding en omwoeling van habitattypen door graafmachines en voertuigen tijdens de 
realisatie van de buitendijkse teenbestorting. 
 
Effecten in dit specifieke geval 
In de huidige situatie is sprake van een ondergeschoven (verborgen) constructieonderdeel. 
Dit gedeelte is bij de aanleg van de dijk dertig jaar geleden opgebroken, en daar heeft 
nieuwe vegetatie (grasland, ruigte, riet, kwelder) zich ontwikkeld. Deze zone wordt 
aangevuld met grond en voor een zeer beperkt deel opnieuw afgedekt met breuksteen (in 
sectie 1 en 2) of (in sectie 3 en 4) deels opnieuw afgedekt met breuksteen en grond. In delen 
van de sectie 3 en 4 zijn habitattypen buitendijks aanwezig grenzend aan de dijk. Zij hebben 
zich gevestigd op de aangebrachte grond na constructie van de dijk. Op basis van de 
habitattypenkaart kan niet goed bepaald worden in welke trajectdelen dit het geval is, omdat 
de kaart niet het daarvoor vereiste detailniveau heeft. Daarom is op basis van de 
terreinverkenning bekeken waar binnen de zone waar breuksteen aangebracht zal worden 
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uitsluitend grasland aanwezig is, of kweldervegetatie of wad. De habitattypenkaart is benut 
om het habitattype te bepalen. In sectie 1A, 1B en 2 zijn geen habitattypen binnen een 
afstand van 15 m van de aan de oppervlakte liggende dijkverharding aanwezig. In sectie 4 
grenst wad met droogvallende platen direct aan de dijk. In sectie 3 wordt een 
breuksteenverharding aangebracht tot een afstand van 7 m van de teen van de dijk en 
afgedekt met aanwezige graszode. Er wordt geen grond gedeponeerd aan de 
waddenzeezijde. De zode die verwijderd wordt kan binnen deze werkbreedte van 7 m 
verwerkt worden. Direct grenzend aan de teen van de dijk is een strook begraasd grasland 
aanwezig over een breedte van ca 3,5 m tot een hekwerk. Aan de wadzijde van dit hek is 
kweldervegetatie aanwezig. Het habitattype schorren en zilte graslanden komt in deze strook 
voor. In een beperkt deel van deze strook is rietland aanwezig. Dit betekent dat tijdens de 
aanleg over een lengte van ca 1 km met een breedte van ca 3,5 m het habitattype schorren 
en zilte graslanden tijdelijk aangetast kan worden. Het betreft deels areaal binnen Natura 
2000-gebied en deels daarbuiten (waar kweldervegetatie zich richting de dijk heeft 
uitgebreid). De oppervlakte binnen de Natura 2000-begrenzing is niet exact te bepalen. Na 
aanleg kan de vegetatie zich weer uitbreiden vanuit de aangrenzende zone. De nu 
aanwezige zode wordt namelijk na het aanbrengen van de breuksteenlaag teruggebracht. 
Deze vegetatie-ontwikkeling heeft zich ook voorgedaan na aanleg van de huidige 
constructie. 
 
Habitattypen 
Twee habitattypen van het Natura 20000-gebied Waddenzee kunnen negatieve effecten on-
dervinden van werkzaamheden in verschillende dijksecties. Effecten treden op waar 
ondergeschoven steenbekleding, begroeid met habitattypen, opnieuw wordt afgedekt met 
breuksteen of waar het breuksteendek wordt verbreed. 
Het habitattype 'slik- en zandplaten' is aanwezig in sectie 4. De oppervlakte die - deels op-
nieuw- bedekt wordt is gering (maximaal ca 2,5 ha). De strook van 6 m breed kan snel, naar 
verwachting binnen een seizoen, herstellen. Het effect wordt daarom beoordeeld als een 
tijdelijke verslechtering. 
Het habitattype 'schorren en zilte graslanden' is aanwezig binnen de werkstrook van sectie 3; 
de totale oppervlakte is maximaal 3,5 ha. Dit betreft deels areaal binnen Natura 2000-gebied 
en deels daarbuiten (waar kweldervegetatie zich richting de dijk heeft uitgebreid). Het opper-
vlakte binnen de Natura 2000-begrenzing is niet exact te bepalen. Het instandhoudingsdoel 
betreft een verbeterdoelstelling. Door het verwijderen van de zode in een strook langs de dijk 
tot een afstand van ca 7 m kan kweldervegetatie beschadigd raken. Na het aanbrengen van 
een breuksteenlaag en het afdekken van deze laag met de zode kan kweldervegetatie zich 
weer ontwikkelen. Er is daarom geen sprake van een significant negatief effect, maar van 
een tijdelijke verstoring of verslechtering van habitatkwaliteit. Er zal geen permanent verlies 
optreden. 
 
Wij onderschrijven de conclusies uit de Natuurtoets. 
 
Habitatrichtlijnsoorten 
 
Habitatsoorten 
In de omgeving van de dijksecties komen geen habitatsoorten voor die aangewezen zijn voor 
de Waddenzee. Negatieve effecten op aangewezen habitatsoorten treden daarom niet op. 
De overige habitatrichtlijnsoorten komen niet ter plaatse van het werkgebied voor. 
 
Cumulatie 
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Bij cumulatie gaat het om de vraag of de effecten van de dijkversterking in combinatie met 
andere lokale ontwikkelingen kan leiden tot negatieve effecten, en in het bijzonder op de 
instandhoudingsdoelen van het betrokken  Natura 2000-gebied. 
Binnen de periode van dijkversterking kunnen tegelijkertijd werkzaamheden voor 
verkweldering in het Noarderleech uitgevoerd worden. Het betreft de periode half juli - half 
oktober. Cumulatieve effecten betreffen uitsluitend de Smient, omdat foerageergebied en 
uitwijkgebied voor aangrenzend verstoord gebied (ter hoogte van sectie 1B) tegelijkertijd 
verstoord kan worden. Het areaal is gering, de aantallen Smienten zijn in de desbetreffende 
periode laag en uitwijk-mogelijkheden ten noorden van het plangebied in het Noarderleech 
zijn ruimschoots voorhanden. Een negatief effect op de aantallen langs de Noordfriese kust 
wordt daarom niet verwacht.  
Binnen de uitvoeringsperiode wordt ook gewerkt aan versterking van de waddendijk van 
Ameland (Brenninkmeijer et al. 2012). De werkzaamheden zijn voor een belangrijk deel 
gepland in de jaren 2014-2019 buiten het stormseizoen. Als gevolg van de afstand tot de 
Friese kust is geen sprake van cumulatieve verstoring van vogels. Effecten van 
stikstofemissie van een mogelijk mobiele asfaltcentrales op Ameland heeft betrekking op 
groeilocaties van stikstofgevoelige habitattypen in het Natura 2000-gebied Duinen Ameland. 
Uit onderzoek naar dijkversterking op Ameland blijkt dat de reikwijdte van tijdelijke 
asfaltcentrales ca 1,5 km is (Witteveen+Bos 2012). Het eventueel plaatsen een van tijdelijke 
asfaltcentrale aan de Friese kust zal daarom geen negatieve effecten hebben op 
stikstofgevoelige habitattypen in het Natura 2000-gebied Duinen Ameland.  
 
Samenvattend is de conclusie dat geen sprake is van cumulatieve effecten 
 
Wij onderschrijven de conclusies uit de Natuurtoets. 
 
Timing, fasering en het totaal areaal waar gewerkt wordt (het aantal dijkvakken waar tegelijk 
gewerkt wordt) zijn op zichzelf en in samenhang bepalend voor de vraag of er negatieve 
effecten kunnen optreden. Ter voorkoming daarvan  zijn in de ecologische toetsing bij deze 
aanvraag aanbevelingen gedaan die in de vergunningvoorschriften zijn opgenomen. 
 
Natuurschoon en natuurwetenschappelijke waarden 
Het profiel en uiterlijk van de dijk zullen niet verschillen van de huidige situatie. Een 
beschouwing op landschappelijke gronden is daarom niet nodig 
 

 

B3. Zienswijzen  
Dit besluit betreft een ontwerpbesluit Nb-wetvergunning. Tegen deze (ontwerp)vergunning 
bestaat nu de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. 

 
C. Conclusie 
 
Op grond van de Natuurtoets  staat vast dat de verbetering van de Waddenzeedijk op de 
door u aangegeven wijze en binnen de in deze vergunning gestelde voorschriften, géén 
significante negatieve effecten zal veroorzaken op de beschermde natuurwaarden. Ook de 
landschappelijke waarden worden naar ons oordeel niet aangetast. Door het stellen van 
voorschriften en beperkingen, worden de te verwachten schadelijke gevolgen voor de 
natuurlijke kenmerken van het betreffende Natura 2000-gebied voldoende voorkomen. 
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