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ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet Paulinapolder, met het verzoek om deze met
voorrang te behandelen

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u onze aanvraag voor ontheffing ingevolge artikel 75 lid'4 sub c
van de Flora- en faunawet, met in drievoud de volgende bijlagen:
1.

2.

Directie

De planbeschrijving verbetering gezette steenbekleding Paulinapolder; deze
plan beschrijving is op 19 december 2002 vastgesteld door waterschap
Zeeuws-Vlaanderen. Het verzoek tot goedkeuring van vastgestelde plan ligt
inmiddels bij Gedeputeerde Staten.
De brief van 23 januari 2003 van de ecologe drs A.A. Erkman aan
ing. H.J. Geernaart, projectleider van projectbureau Zeeweringen met als
daarbij behorende bijlagen:
Bijlage 1: Het detailadvies inzake de Paulinapolder van de heer
C. Joosse, Meetinformatiedienst
van RWS, directie Zeeland van
12 december 2001 ;
Bijlage 2: de rapportage" nieuwe dijkbekleding Westerschelde en vogels",
werkdocument RIKZIOS/2001.812;
.
Bijlage 3: het RIKZ- rapport" Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2001 "
(Rapport RIKZ/2002.021);
Bijlage 4: Milieu-inventarisatie zeeweringen' Westerschelde.
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NB Bijlage 2.1 (het detailadvies) is bij de aanvraag gevoegd, de
bovenstaande bijlage 2.2, 2.3 en 2.4 zijn al in uw bezit, nu deze deel
uitmaken van het ontheffingsverzoek betreffende de Reigersbergschepolder
dat op 20 december 2002 bij u is ingediend en bij u onder nummer
FF/75C/2002/131
in behandeling is. Indien u de betreffende bijlagen echter
nogmaals wenst te ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk ons dat omgaand
te berichten, in welk geval wij voor nazending zorgdragen.
Ter toelichting bij de aanvraag, en ter completering van de aanvraag in het kader van
de projectomschrijving (onderdeel C van uw aanvraagformulier) dient in volgorde van
de in het aanvraagformulier aangegeven aandachtspunten nog het navolgende:

1.

2.

3.

4.

In de hiervoor genoemde planbeschrijving wordt in het eerste hoofdstuk goed
aangegeven wie en waarom verantwoordelijk is voor de uit te voeren
activiteiten en wat het doel is van het plan.
De brief van de ecologe mevrouw Erkman bevat met het oog op de voorde
ontheffingsaanvraag benodigde actuele inventarisatie van planten en dieren,
met daarbij een beschrijving van de te verwachten schade als gevolg van de
voorgenomen activiteiten aan de in deze aanvraag beschreven plant- en
diersoorten met daarbij een beschrijving van de maatregelen die worden
genomen om de schade tot het minimum te beperken alsook een beschrijving
van de mitigerende/compenserende
maatregelen, voor zover de schade
onvermijdelijk is.
\
De plan beschrijving geeft in hoofdstuk 9 onder figuur 1 de benodigde
topografische kaart aan waarop is ingetekend de locatie waar de
voorgenomen activiteit gepland is en waarom dat zo is. Duidelijk is dat er
gezien de aard en het doel van de werkzaamheden geen alternatieve locatie
mogelijk is.
De planning is de werkzaamheden in de februari 2003 aan te besteden en de
werkzaamheden in een doorlopend werk te laten plaatsvinden in de periode
april - oktober 2003.

Bij de ontheffingsaanvraag merken wij nog op dat de aanvraag tevens ziet op enkele
vogels, waarbij geanticipeerd wordt op het voorstel tot wijziging van een aantal
algemene maatregelen van bestuur in verband met wijziging van artikel 75 van de
Flora - en faunawet en enkele andere wijzigingen. lngevolge dit voorstel is het
mogelijk om, zonder de voorheen bij dwingende redenen van openbaar belang nog
opgenomen beperking voor vogels, ontheffing te verkrijgen voor werken die worden
uitgevoerd met het oog op het belang van de volksgezondheid en openbare
veiligheid. Dit laatste is zonder twijfel aan de orde waar het gaat om de-versterking
van onze zeeweringen teneinde aan de veiligheidsnorm te voldoen.
Wij hechten er aan om op te merken dat wij over het in de aanvragen anticiperen op
het voorstel tot wijziging van de AMvB overleg hebben gehad met de heer J. Penning,
Hoofd Juridische zaken van uw ministerie en met de heer W. de Haan, van de
regionale beleidsdirectie van LNV, directie Zuid-west. Conform onze afspraak met de
heer De Haan zenden wij hem een afschrift van deze brief (zonder bijlagen).
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Het is om meerdere redenen van belang dat de werkzaamheden in april kunnen
aanvangen. Zoals mevrouw Erkman al heeft aangegeven wordt daardoor de kans op
een verstoring van nesten van vogels kleiner. Daarnaast moeten de werkzaamheden
voor de aanvang van het stormseizoen zijn afgerond. Indien dat niet lukt kunnen de
werkzaamheden eerst in april 2004 worden afgerond waardoor er opnieuw kans is op
verstoring en de vegetatie - en de daarmee gepaard gaande habitats- zich (deels)
eerst later kunnen gaan herstellen.
Met het oog hierop verzoeken wij u met klem om onze aanvraag met voorrang te
behandelen.
Waar nodig zijn wij uiteraard tot een nadere toelichting
Hoogachtend,
de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
de hoofdingenieur-directeur,
namens deze,
de projectmanage
projectbureau Zeeweringen,
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bereid.

Aanvraagformulier

. Aanvraag ontheffing, ingevolge artikel 75, vierde
lid, onderdeel C, Flora- en faunawet (Ontheffing
voor ruimtelijke ingrepen).
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Algemene gegevens contactpersoon:

Ing. J. Perquin
Projectsecretaris
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Zie de brief van drs. Erkman van 23/1/2003
Bijlage 2 bij de brief behorende bij de aanvraag
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Oe aanvraag heeft betrekking op één of meerdere handelingen
Handelingen m.b.t. beschermde

die op grond van de Flora- en faunawet verboden zijn:
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Zie de brief van drs. Erkman van 23/1/2003
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EONOERTEKENING
De aanvraqer verklaart dat hij/zij:
hijizij alle gegevens naar waarheid heeft verstrekt;

1.

hijizij toestemming verleent Jan ce umtrnaoaqer van LA.sER om alle inlichtingen
winnen die voor de beooraeling van deze aanvraaq nodig worden geacht;

L.

in le

3.

hij/Zij alle gewenste mlichtinqen met betrekking tot de voor de beoordeling en
controle benociqde qeqevens terstond en naar waarheid zal verstrekken Jan Ge
ambtenaren cie belast zijn met de behandetinq en controle van de aanvraaq:

4.

hij/zij er mee bekene is, dat een ontheffing kan worden ingetrokken incien hlj/z:j een
of meer ti't '::Ijniha;:;r verbintenis voortvloeiende verplichtingen niet nakomt. can Wp.!
in het kader 'Jan de oruheffinq
onjurste (jegevens heeft verstrekt.

5.

bekend is met de voorwaarde Gat een ontheffing "voor rurmtelijke ingrepen" niet
wordt afgegeven voornat het »erscbuldiqoe
bedraq van ti. 300,- door L,~SEP.C)(XCredll
is ontvangen.

Dit aanvraagformulier

dient ondertekend te worden door de tekenbevoegde.
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LASER·Dordrecht
t.a.v, CITES, team uitvoerders Flora- en faunawet
Postbus 1191
3300 BD Dordrecht
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