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Beschikking
Wet natuurbescherming - Soortenbescherming
Onderwerp
Op 23 juli 2020 hebben wij een aanvraag om ontheffing ontvangen als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, en artikel
3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming. De aanvraag heeft betrekking op het kappen van de bomen nabij

Kortebuurt 21Ate Maassluis en is aangevraagd namens het Hoogheemraadschap van Delfland. De aanvraag betreft
het opzettelijk beschadigen, vernielen of wegnemen van nesten of rustplaatsen van de roek, het opzettelijk

verstoren van de ruige dwergvleermuis, alsmede het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of
rustplaatsen van de ruige dwergvleermuis.

Ontheffing wordt gevraagd voor het overtreden van de verbodsbepalingen zoals genoemd in:
Artikel 3.1, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, voor wat betreft het opzettelijk beschadigen,
vernielen of wegnemen van nesten of rustplaatsen van de roek {Corvus frugilegus);

Artikel 3.5, tweede lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het opzettelijk verstoren van de
ruige dwergvleermuis {Pipistrellus nathusii)-,
Artikel 3.5, vierde lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het beschadigen of vernielen van
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii).

Deontheffing wordt aangevraagd voorde periode van 1 oktober 2021 tot en met 1 januari 2023.

Besluit
Wij besluiten:

1.

de aangevraagde ontheffing te verlenen aan het Hoogheemraadschap van Delfland;
de voorschriften 1 tot en met 12 te verbinden aan deze ontheffing;
de aanvraag en de aanvullende documenten van 2 februari 2021,18 augustus 2021 en 19 augustus 2021
onderdeel te laten zijn van deze ontheffing;

IV.

dat deze ontheffing geldig is vanaf de bekendmaking van dit besluit tot en met 1 januari 2023.
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Bijlagen:

1.

Locaties van de roekennesten-ODH69192.

2.

Locaties van de vastgestelde paarverblijfplaatsen van de ruige dwergvleermuis-ODH69194.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

voordozen,

ing. L. Hopman

Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu

van de Omgevingsdienst Haaglanden

Rechtsmiddelen
Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst

in het begeleidende schrijven.
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VOORSCHRIFTEN
Algemene voorschriften
1

De ontheffinghouder dient:

a.
b.

de start van de werkzaamheden schriftelijk te melden;

c.

eventuele wijzigingen gedurende de uitvoering een week van tevoren schriftelijk te melden;

d.

de beëindiging van de werkzaamheden uiterlijk één week van te voren te melden.

het ecologisch werkprotocol op te sturen bij destartmeldingvan de werkzaamheden;

Voorgaande meldingen dienen gericht te worden aan de Unit Groen Bodem en Opsporing van de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550,3300 AN te Dordrecht, telefoonnummer 078-7708585,

e-mail; meldingwnb@ozhz.nl onder vermelding van ‘flora en fauna’.
2

De ontheffinghouder is er voor verantwoordelijk dat zijn personeel of derden welke betrokken zijn bij de
uitvoering van het project, op de hoogte zijn van de voorschriften in deze ontheffing en de maatregelen in het

‘Activiteitenplan Wet natuurbescherming Kaderenovaties Kortebuurt Maassluis’ van 8 juli 2020 en ‘Onderzoek
naar vleermuizen en roek Kaderenovaties Kortebuurt Maassluis’van 11 mei 2020 en de informatie die is

aangeleverd op 2 februari 2021,18 augustus 2021 en 19 augustus 2021. Hiervoor dient een ecologisch
werkprotocol te worden opgesteld en op de locatie aanwezig te zijn. In het ecologisch werkprotocol dient in

ieder geval het volgende te worden opgenomen :

3

a.

de voorwaarden zoals opgenomen in deze ontheffing;

b.

aanduiding van de locatie van het plangebied;

c.
d.

de uit te voeren werkzaamheden;

e.

de mitigerende en compenserende maatregelen;

f.

de momenten waarop ecologische begeleiding ingeschakeld wordt.;

g.

het bijhouden van een logboek van de ecologische begeleiding.

de periode waarin de werkzaamheden uitgevoerd worden;

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing, het ecologisch
werkprotocol en een logboek van de ecologische begeleiding (i.c. controle, vrijgave werkzaamheden) op de

locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde
toezichthouders of opsporingsambtenaren. De genoemde documenten mogen langs de elektronische weg,
leesbaar worden getoond.

4

De details over de plaatsing, de types en het onderhoud van de voorzieningen dienen te worden gemeld via het

registratieformulier verblijfsvoorzieningen op https://eloket.odh.nl/verblijfsvoorzieningen. Deze meldingen
dienen uiterlijk één week voor het plaatsen van de permanente voorzieningen te worden gedaan. Reeds

gerealiseerde voorzieningen dienen uiterlijk twee weken na verzending van deze ontheffing te worden gemeld.
5

De werkzaamheden dienen ecologisch begeleid te worden door een deskundige^ op het gebied van de roek en

de ruige dwergvleermuis.

* Onder een deskundige wordt verstaan;
•
Hij/zij heeft een afgeronde hbo- of universitaire opleiding, met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie.
•
Hij/zij heeft een afgeronde mbo-opleiding, met als zwaartepunt flora en fauna, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten
opzichte van die soorten.
•
Hij/zij is werkzaam voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau dat is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus;
•
Hij/zij is als ecoloog of adviseur/specialist ecologie werkzaam voor een (semi)overheidsinstantie zoals het Ministerie van Economische
Zaken, het Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, provincies, waterschappen, hoogheemraadschappen,
gemeenten, omgevingsdiensten en drinkwaterbedrijven.
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6

De ontheffinghouder dient, met in achtneming van de voorschriften in deze ontheffing, de maatregelen uit te

voeren zoals beschreven in hoofdstuk 3,7 en 8 van het rapport ‘Activiteitenplan Wet natuurbescherming
Kaderenovaties Kortebuurt Maassluis’van 8 juli 2020, het rapport ‘Onderzoek vleermuizen en roek

Kaderenovaties Kortebuurt Maassluis’ van 11 mei 2020 en de aanvullende stukken van 2 februari 2021,
18 augustus 2021 en 19 augustus 2021.
7

Indien een of meerdere in voorschrift 6 bedoelde maatregelen onverhoopt niet uitvoerbaarzijn, dienen

hiervoor minimaal gelijkwaardige maatregelen voor wat betreft de functionaliteit en effectiviteit te worden

getroffen.
8

Tijdig, uiterlijk één maand voordat de in voorschrift 7 bedoelde maatregelen worden uitgevoerd, dienen deze

ter goedkeuring aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid te worden voorgelegd.

Specifieke voorschriften
9

Indien tijdens de inventarisatie naar roekennesten voorafgaand aan de kapwerkzaamheden, in dezelfde te

kappen bomen zowel roekennesten als vleermuisverblijfplaatsen worden aangetroffen, mogen deze bomen
alleen tussen 1 oktober en 31 oktober worden gekapt, omdat dit de periode is waarin vleermuizen het minst

kwetsbaar zijn.
10 Voorafgaand aan de kapwerkzaamheden vindt een boom(holte)inspectie plaats door een deskundige op het

gebied van vleermuizen naar de afwezigheid van vleermuizen. Indien tijdens deze boominspectie naar
vleermuisverblijven, in de te kappen bomen vleermuisverblijfplaatsen worden aangetroffen, dienen deze

bomen tussen 1 oktober en 31 oktober ongeschikt gemaakt te worden onder begeleiding van een deskundige

met kennis van de ruige dwergvleermuis. Te kappen bomen met vleermuisverblijfplaatsen dienen een week
voorafgaand aan de kap beschenen te worden met verlichting. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat de ruige

dwergvleermuis aanwezig is, ten tijde van de uitvoering van de kapwerkzaamheden. Aanvullend dienen tijdens

de uitvoering van de kapwerkzaamheden de bomen met geschikte holtes, met behulp van een kraan,
voorzichtig naar de grond gebracht te worden. De bomen moeten met de holtes naar boven op de grond gelegd
worden en dienen minimaal twee nachten te blijven liggen. Voorafgaand aan het wegslepen of in stukken

zagen van de boom, dient de holte door een ecoloog geïnspecteerd te worden op afwezigheid van vleermuizen
met behulp van een endoscoop, alvorens het plangebied mag worden vrijgegeven.

11 Indien bovenstaande werkwijze in voorschrift 10 door omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet uitvoerbaar

is en een andere werkwijze nodig is, dan dient deze voorafgaand ter goedkeuring aan de Omgevingsdienst

Zuid-Holland Zuid te worden voorgelegd.
12 De alternatieve voorzieningen moeten functioneel zijn gedurende de periode waarvoor deze worden ingezet.

De voorzieningen dienen minimaal eenmaal per jaar gecontroleerd te worden op functionaliteit en - indien
nodig - dient de functionaliteit van een voorziening op zo kort mogelijke termijn weer hersteld te worden.

Bovendien moeten deze voorzieningen zich te allen tijde buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden
bevinden.

•

•

Hij/zij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de soortenbescherming en is werkzaam of aangesloten bij de volgende
Nederlandse organisaties: Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting,
Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De
Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied.
Hij/zij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de monitoring en/of bescherming van desbetreffende beschermde soorten.
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AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK
•

Voor alle soorten - beschermd én onbeschermd - geldt de zorgplicht ex artikel 1.11 van de Wet

natuurbescherming. Op grond hiervan dient zoveel als redelijkerwijs mogelijk is schade aan deze soorten
te worden voorkomen.

•

Gedurende de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen van vogels.
Verstoring van broedgevallen van vogels dient te worden voorkomen. Voor het broedseizoen wordt geen
standaardperiode gehanteerd in het kader van de Wet natuurbescherming. Van belang is of een broedgeval

aanwezig is, ongeacht de periode.
•

Als de ontheffinghouder de onderhoudsverplichting wenst over te dragen aan een derde dan moet de
ontheffinghouder zorgdragen voor het contractueel vastleggen hiervan.

5/12

omgevingsdiensl

Haaglanden

OVERWEGINGEN
Aanleiding
Op 23 juli 2020 hebben wij een aanvraag om ontheffing ontvangen als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, en artikel

3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). De aanvraag heeft betrekking op het kappen van de
bomen nabij Kortebuurt 21A te Maassluis en is aangevraagd namens het Hoogheemraadschap van Delfland. De

aanvraag betreft het opzettelijk beschadigen, vernielen of wegnemen van nesten of rustplaatsen van de roek, het
opzettelijk verstoren van de ruige dwergvleermuis, alsmede het beschadigen of vernielen van
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de ruige dwergvleermuis.

Ontheffing wordt gevraagd voor het overtreden van de verbodsbepalingen zoals genoemd in:
Artikel 3.1, tweede lid, van de Wnb, voor wat betreft het opzettelijk beschadigen, vernielen of wegnemen
van nesten of rustplaatsen van de roek (Corvus frugilegus);

Artikel 3.5, tweede lid, van de Wnb voor wat betreft het opzettelijk verstoren van de ruige dwergvleermuis
{Pipistrellus nathusii);

Artikel 3.5, vierde lid, van de Wnb voor wat betreft het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen
of rustplaatsen van de ruige dwergvleermuis {Pipistrellus nathusii}.

De ontheffing wordt aangevraagd voor de periode van 1 oktober 2021 tot en met 1 januari 2023.
Bij de aanvraag behoren de volgende stukken;
Onderzoek vleermuizen en roek Kaderenovaties Kortebuurt Maassluis. Dossiernummer: 302177, Cobra

Groeninzicht., 11 mei 2020.

Activiteitenplan Wet natuurbescherming Kaderenovaties Kortebuurt Maassluis. Dossiernummer: 302754,
Cobra Groeninzicht, 8juli 2020.

Op 2 februari 2021,18 augustus 2021 en 19 augustus 2021 hebben wij de volgende aanvullende informatie

ontvangen:
Reactie op verzoek om aanvullende informatie, bevestiging verbodsbepalingen start kapwerkzaamheden.

Nabij Kortebuurt 21Ate Maassluis, zaaknr: 588968, Cobra Groeninzicht. 19 augustus 2021. ODH69154;

Reactie op verzoek om aanvullende informatie Nabij Kortebuurt 21A te Maassluis, zaaknr: 588968, Cobra
Groeninzicht. 18 augustus 2021. ODH69091;

Reactie op verzoek om aanvullende informatie Nabij Kortebuurt 21A te Maassluis, zaaknr: 588968, Cobra
Groeninzicht. 2 februari 2021. ODH-2021-00019099.

Procedure
Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1 van de Wnb zijn toegepast op deze beschikking.
Doordat de aangeleverde gegevens onvolledig waren, is op 1 februari 2021,10 augustus 2021 en op 19 augustus

2021 verzocht om aanvullende gegevens. Deze gegevens hebben wij op 2 februari 2021,18 augustus 2021 en
19 augustus 2021 ontvangen.
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Bevoegd gezag

Met toepassing van artikel 5.1, tweede lid, van de Wnb hebben wij op 17 augustus 2020 de termijn voor de
afhandeling van de aanvraag met zeven weken verlengd.

Toetsingskader en grondslag beschikking
De aanvraag is getoetst aan de artikelen 3.1,3.3,3.5 en 3.8 van de Wnb en de Beleidsregel uitvoering Wet

natuurbescherming Zuid-Holland.
De roek is een van nature in Nederland in het wild levende vogel en beschermd op grond van artikel 1 van de
Vogelrichtlijn.

Opgrond van artikel 3.1, tweede lid, van de Wnb is het verboden om opzettelijk nesten en rustplaatsen van de roek
te vernielen ofte beschadigen of nesten weg te nemen.
Op grond van artikel 3.3 van de Wnb wordt een ontheffing slechts verleend indien:

-

er geen andere bevredigende oplossing bestaat;

-

de ontheffing nodig is omdat één van de belangen genoemd in artikel 3.3, vierde lid, aanhef en onder b, van de

-

Wnb aan de orde is; en
de maatregelen niet leiden tot verslechtering van de staat van instandhouding van de soort.

De ruige dwergvleermuis is een van nature in Nederland in het wild levend dier van soorten genoemd in bijlage IV,
onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn. De ruige dwergvleermuis is tevens opgenomen in bijlage II bij het Verdrag van

Bern.
Op grond van artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wnb is het verboden:

-

de ruige dwergvleermuis opzettelijk te verstoren;
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de ruige dwergvleermuis te beschadigen of te vernielen.

Op grond van artikel 3.8, vijfde lid, van de Wnb wordt een ontheffing slechts verleend indien:

-

er geen andere bevredigende oplossing bestaat;

-

sprake is van één van de belangen genoemd in artikel 3.8, vijfde lid, aanhef onder b, van de Wnb aan de orde is;

-

er geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke

verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.

Beoordeling
Aanvraag
Hoogheemraadschap van Delfland is voornemens om bomen te kappen nabij Kortebuurt21Ate Maassluis, in

verband met kade- en dijkwerkzaamheden. Deze bomen staan of in de weg voor de uitvoering of zullen een
ophoging om de stam niet overleven. Er wordt gestart met het kappen van de bomen. Het kappen en afvoeren van

bomen duurt circa drie dagen. Aansluitend wordt gestart met de kade- en dijkwerkzaamheden.
De werkzaamheden in het plangebied worden opgestart en afgerond in de periode tussen 1 oktober en 15 oktober.
In verband met mogelijke onvoorziene omstandigheden wordt de ontheffing van dit project aangevraagd voor de

periode 1 oktober 2021 tot en met 1 januari 2023.

7/12

omgevingsdienst

Haaglanden
Overtreding verbodsbepaling(en)

Om te bepalen of er sprake is van overtreding van de Wnb heeft er in 2019 en 2020 nader onderzoek
plaatsgevonden naar de aanwezigheid van roeken en vleermuizen binnen het plangebied. Het onderzoek naar de
roeken is uitgevoerd conform de richtlijnen uit het Kennisdocument Roek (BIJ12,2017). Het onderzoek naar de

ruige dwergvleermuis is uitgevoerd conform het Vleermuisprotocol (2017). Daarmee is voldoende aannemelijk
gemaakt dat de functies van het projectgebied voorde roeken de ruige dwergvleermuis in kaart zijn gebracht.

Hiermee zijn wij van mening dat de onderzoeksinspanning voldoende is geweest.

Roek
De roek is op deelplanlocatie 107_l waargenomen. Tijdens het veldbezoek op 20 februari 2020, zijn er geen (oude)
nesten aangetroffen in de te verwijderen ofte behouden bomen in deelgebied 107_l. Tijdens het laatste

veldbezoek 16 april 2020 zijn tien bewoonde roekennesten aangetroffen in vijf verschillende bomen in deelgebied

107_l. Vijf van de tien nesten bevinden zich in drie te behouden populieren op het talud van de waterkering. De vijf

andere nesten bevinden zich in twee van de te verwijderden populieren op de kruin van de waterkering. In de
overige bomen binnen het projectgebied zijn geen roekennesten aanwezig. De locaties van de roekennesten zijn
weergegeven in bijlage 1.

Met de geplande werkzaamheden gaan twee bomen met daarin vijf nestplaatsen van roeken verloren en wordt de

verbodsbepaling zoals bedoeld in artikel 3.1, tweede lid, van de Wnb overtreden.
Ruige dwergvleermuis
Ook de ruige dwergvleermuis is in het deelplangebied 107_l aangetroffen. Tijdens het veldbezoek zijn in drie van de
te verwijderen bomen paarverblijfplaatsen van de ruige dwergvleermuis vastgesteld. De exacte locatie van de
roepende mannetjes in de bomen en daarmee de verblijfplaatsen, was in het veld moeilijk vast te stellen. In twee
van de drie gevallen gaat het om bomen zonder eerder aangetroffen holten, scheuren of losse schors. In die

gevallen riepen de mannetjes vermoedelijk vanuit een takoksel of groef in de schors. Helderde geval betrof een
boom die vanwege noodkap tijdens storm Ciara in februari 2020 verloren is gegaan. De locaties van de vastgestelde
paarverblijfplaatsen van ruige dwergvleermuis zijn weergegeven in bijlage 2. Van paarverblijfplaatsen van de ruige
dwergvleermuis mag er redelijkerwijs vanuit worden gegaan, dat deze ook in gebruik zijn gedurende milde winters
dooréén of enkele individuen als winterverblijfplaats.

Met de geplande werkzaamheden gaan deze paarverblijfplaatsen, die mogelijk ook dienen als winterverblijfplaats
bij milde winters, verloren en worden individuen opzettelijk verstoord. Hiermee worden de verbodsbepalingen

zoals bedoeld in artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wnb overtreden.
Voorgestelde maatregelen

Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de roek en de ruige dwergvleermuis tot een minimum te

beperken, worden maatregelen voorgesteld zoals beschreven in het ‘Activiteitenplan Wet natuurbescherming
Kaderenovaties Kortebuurt Maassluis’van 8 juli 2020 en ‘Onderzoek naar vleermuizen en roek Kaderenovaties

Kortebuurt Maassluis’ van 11 mei 2020 en de informatie die is aangeleverd op 2 februari 2021,18 augustus 2021 en
19 augustus 2021. Deze maatregelen zien onder andere op het kappen van de bomen in de minst kwetsbare periode
van de roek en de ruige dwergvleermuis en het treffen van mitigerende en compenserende maatregelen. De

werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van een ecoloog met kennis van roeken ruige
dwergvleermuis.
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Staat van instandhouding

Roek
Als gevolg van de kapwerkzaamheden gaan vijf nestplaatsen in twee bomen van de roek verloren. Voorafgaand aan
de kapwerkzaamheden, worden de aanwezige nog in gebruik zijnde roekennesten op deelplanlocatie 107_l
geïnventariseerd en vervolgens verplaatst naar een geschikte nabijgelegen alternatieve locatie, locatie 7 genoemd

in hoofdstuks van het Activiteitenplan van 8 juli 2020. Ten aanzien van roeken ligt de meest geschikte periode voor

het kappen van bomen buiten de kwetsbare broedperiode, tussen 1 september en 1 januari.
Indien tijdens de inventarisatie naar roekennesten, voorafgaand aan de kapwerkzaamheden, in dezelfde te kappen

bomen zowel roekennesten als vleermuisverblijfplaatsen worden aangetroffen, dienen deze bomen tussen 1

oktober en 15 oktober te worden gekapt, wanneer vleermuizen het minst kwetsbaar zijn. Op deze wijze wordt
rekening gehouden met de kwetsbare periode van beide beschermde soorten. Dit hebben wij geborgd in de

voorschriften.
De roekenparen die in 2020 in de te verwijderen bomen hebben genesteld, zullen mogelijk uitwijken naar een

nieuwe plek. Het is op voorhand niet met zekerheid te zeggen waar deze roekenparen zich gaan vestigen. Het is de

verwachting dat de naar locatie 7 verplaatste nesten (mits er daadwerkelijk te verplaatsen nesten aanwezig zijn)
nestbouw door roeken op die locatie zullen uitlokken. Mogelijk sluiten de roekenparen zich aan op andere
bestaande nestlocaties of koloniseren zij nieuwe nestlocaties. Een nestinventarisatie (monitoring door Cobra
Groeninzicht) in het voorjaar van 2022 moet uitwijzen of en hoeveel roekenparen zich hebben gevestigd op locatie?

en elders in de omgeving. Hiermee worden er gedurende en na de werkzaamheden voldoende

uitwijkmogelijkheden aangeboden ter compensatie voor hetgeen dat verloren gaat.
De roek komt op grotere schaal voor binnen Maassluis. In en nabij het plangebied zijn op 16 april 2020 in totaal 119
bezette nesten geteld. De nesten nabij het plangebied bevinden zich in de populieren rondom de sportvelden aan

de Sportlaan ten westen van het plangebied en in de populieren aan weerszijden van de Rijksweg A20 ten oosten
van het plangebied. De aangetroffen nesten in het plangebied, maken onderdeel uit van een netwerk van

nestplaatsen in de directe omgeving. Dit betekent dat door de voorgenomen werkzaamheden er slechts een klein
deel van de verblijfplaatsen van de regionale populatie verloren gaat. Door de voorgenomen maatregelen en de

beperkte omvang van het effect is het aannemelijk dat de roek in de directe omgeving aanwezig blijft.

Erzijn geen aanwijzingen gevonden dat bomen in het deelplangebied functioneren als onderdeel van een
winterverblijfplaats van roeken. Het plangebied is ook geen onderdeel van een essentieel foerageergebied. Roeken

foerageren namelijk vooral op vochtige, door melkvee begraasde en/of bemeste gras- en akkerlanden. Deze

kenmerken zijn in het plangebied niet aanwezig.
Ruige dwergvleermuis
Als gevolg van de kapwerkzaamheden gaan twee paarverblijfplaatsen, die mogelijk ook dienen als
winterverblijfplaats bij milde winters, van de ruige dwergvleermuis verloren. In augustus 2019 zijn twaalf

permanente vleermuiskasten van het type VKWS08 van Vivarapro en drie permanente bolle vleermuiskasten van
het type VKPL02 van Vivarapro aan bomen opgehangen. Deze voorzieningen zijn geschikt als zomer- en

paarverblijfplaats en bij milde winters kunnen de vleermuiskasten eveneens schuilgelegenheid bieden. Beide type
kasten zijn opgehangen aan geschikte bomen die zich binnen deelgebied B107_2 bevinden.
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De permanente vleermuiskasten voldoen aan de richtlijnen van, en zijn allemaal opgehangen conform, het

Kennisdocument ruige dwergvleermuis (BI J12,2017). Er is er tevens voldaan aan de gewenningsperiode voor
paarplaatsen van ruige dwergvleermuis. Hiermee worden er gedurende en na de werkzaamheden voldoende
uitwijkmogelijkheden aangeboden voor de ruige dwergvleermuis.
Voorafgaand aan de kapwerkzaamheden dient een boom(holte)inspectie plaats te vinden door de ecologische

deskundige naarde afwezigheid van vleermuizen. Indien tijdens de boominspectie naar vleermuisverblijven, in de

te kappen bomen vleermuisverblijfplaatsen worden aangetroffen, dienen deze bomen tussen 1 oktober en 31
oktober ongeschikt gemaakt te worden onder begeleiding van een deskundige met kennis van de ruige

dwergvleermuis. Te kappen bomen met vleermuisverblijfplaatsen dienen een week voorafgaand aan de kap

beschenen te worden met verlichting. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat de ruige dwergvleermuis aanwezig is,
ten tijde van de uitvoering van de kapwerkzaamheden. Aanvullend moeten de bomen met geschikte holtes na de

kap, met behulp van een kraan, voorzichtig naar de grond gebracht worden. Deze bomen moeten met de holtes
naar boven op de grond gelegd worden en dienen minimaal twee nachten te blijven liggen. Voorafgaand aan het
wegslepen of in stukken zagen van de boom, dient de holte door een ecoloog geïnspecteerd te worden met behulp

van een endoscoop. Indien deze methode niet mogelijk is, dient de alternatieve methode voorafgaand ter
goedkeuring aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid te worden voorgelegd. Dit hebben wij geborgd in de
voorschriften.
De alternatieve voorzieningen moeten functioneel zijn gedurende de periode waarvoor deze worden ingezet. De

voorzieningen dienen minimaal eenmaal per jaar gecontroleerd te worden op functionaliteit en - indien nodig -

dient de functionaliteit van de voorziening hersteld te worden. Bovendien moeten deze voorzieningen zich te allen

tijde buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden bevinden. Dit hebben wij vastgelegd in de voorschriften.
De ruige dwergvleermuis komt verspreid voor in de directe omgeving van het plangebied en op grotere schaal

binnen Maassluis. Door de voorgenomen maatregelen en het werken buiten de kwetsbare perioden is het

aannemelijk dat de ruige dwergvleermuis in de directe omgeving aanwezig blijft.

Concluderend
Op grond van het vorenstaande zijn wij van mening dat de maatregelen, met inachtneming van de voorschriften,
voldoende zijn om negatieve effecten te voorkomen dan wel tot een minimum te beperken en dat de
werkzaamheden van dit project niet zullen leiden tot verslechtering van de staat van instandhouding van de roek
en de ruige dwergvleermuis.

Ecologisch werkprotocol
De start van de werkzaamheden dient gemeld te worden bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De
werkzaamheden en de wijze waarop de maatregelen worden uitgevoerd dienen in een ecologisch werkprotocol te

worden opgenomen. Dit protocol dient bij het melden van de start van de werkzaamheden meegestuurd te worden.

Voorts dient het protocol op de locatie aanwezig te zijn. Hierdoor weten ook de uitvoerders op welke wijze de
werkzaamheden zorgvuldig moeten worden uitgevoerd. Wij hebben dit in de voorschriften 1,2 en 3 vastgelegd.

Belangenonderbouwing
De ontheffing is aangevraagd op grond van het belang van ‘de volksgezondheid of de openbare veiligheid’ {relevant
voor de roek) en ‘de volksgezondheid, de openbare veiligheid en andere dwingende redenen van groot openbaar

belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke
gunstige effecten’ [relevant voorde ruige dwergvleermuis).

Dijken en kaden worden ook wel regionale waterkeringen genoemd. Ze beschermen het achterliggende land tegen
overstroming van het binnenwater, dat is het water in rivieren, meren en kanalen. Kaden zijn in feite kleine dijken.
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In dit project gaat het om boezemkaden. Boezemkaden beschermen het achterliggende land tegen hoger gelegen

boezemwater. De boezem is een waterstelsel van watergangen die met elkaar in verbinding staan door
bijvoorbeeld rivieren en kanalen. Deze watergangen worden gebruikt om polderwater via gemalen naar zee te

pompen. In tegenstelling tot dijken, moeten boezemkaden voortdurend hoge waterstanden keren. Het bezwijken
van de boezemkaden zorgt voor een overstroming. Een overstroming brengt de volksgezondheid in gevaar: ten

eerste doordat er directe slachtoffers kunnen vallen door verdrinking, maar ook in de nasleep door bijvoorbeeld
verspreiding van ziektes door overlopende riolen en kadavers van verdronken vee. Of doordat er tijdelijk geen

drinkwater of gas of elektriciteit voor verwarming is. Een overstroming kan ook de openbare veiligheid in gevaar
brengen, doordat er in de nasleep van een overstroming sprake kan zijn van criminele activiteiten zoals plundering
en diefstal.

Om dit te voorkomen, moeten de boezemkaden op orde worden gebracht. Als de werkzaamheden niet zouden

worden uitgevoerd, neemt de kans op ernstige overstroming en eerdergenoemde bijbehorende ontwrichtende
gevolgen toe.

Het openbaar belang om de kaden te onderhouden is dan ook groot. Zeker als er sprake is van extreme neerslag.
Omdat de regenval de afgelopen jaren intensieverisgeworden, worden voor boezemkaden nieuwe

veiligheidsnormen opgesteld.^ Veel kaden worden de komende jaren verbreed of verhoogd om ook in de toekomst

het water voldoende te kunnen keren. Klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling: het is belangrijk het
beleid en beheer van waterkeringen zo te voeren, dat ze ook in de toekomst veiligheid kunnen garanderen. De
waterkering in het projectgebied is afgekeurd op hoogte; de kering is te laag, waardoor er water overheen kan

lopen. Om herhaling van situaties als bij de doorbraak van een regionale kering in Wilnis in 2003 te voorkomen, is
versterking op korte termijn nodig. ’ Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft van de Provincie Zuid-Holland een

ultimatum gekregen om de regionale keringen op orde te krijgen.
Gelet op het voorgaande zijn wij van oordeel dat de belangen van “de volksgezondheid of de openbare veiligheid
(relevant voor roek} en “de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot

openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu

wezenlijke gunstige effecten” (relevant voor ruige dwergvleermuis} voldoende zijn onderbouwd om de negatieve
effecten, die als gevolg van de uitvoering van het project zullen optreden voor de roeken de ruige dwergvleermuis,

te rechtvaardigen.
Geen andere bevredigende oplossing

Het project is locatiegebonden. Het Hoogheemraadschap van Delftland is vanuit zijn wettelijke taak verplicht de
waterkering op orde te houden: zowel qua hoogte als qua stabiliteit. Daarnaast zijn de ligging en vorm van de
waterkering ook ruimtelijk en historisch bepaald. De voorgestelde ingreep is er een zoals die past in de
eeuwenlange traditie van de waterschappen om kaden met klei te verhogen en het binnentalud te verstevigen met

klei. Specifiek voor de projectlocatie is gezocht naar alternatieven waarbij de bomen behouden kunnen blijven. Een

alternatief waarbij de kruin niet op de huidige locatie verhoogd wordt (en waarmee de bomen bespaard zouden
blijven), maar waarbij op een andere locatie de hoogte gehaald wordt, zou kunnen bestaan uit het aanbrengen van
een nieuwe kade binnendijks of buitendijks van de bestaande. Maar de ingreep die dit met zich mee zou brengen, is

om financiële, maatschappelijke en cultuurhistorische redenen onhaalbaar. Er worden zoveel mogelijk
maatregelen genomen om negatieve effecten op de roek en ruige dwergvleermuis te voorkomen, zoals het werken

buiten de kwetsbare periode van deze soorten.

’ Zie ook: https://staatvan.zuid-holland.nl/portfolio_page/wateroverlast/.
’ Zie hierover ook: https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PUBLICATIES/Publicaties%202020/STOWA%20Z0Z007%20\/eiligheidsbenadering%20regionale%20keringen2.pdf en https://staatvan.zuid-holland.nl/portfolio_page/waterveiligheid-regionalekeringen/.
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Gelet op de noodzaak en wijze van uitvoering zijn wij van mening dat er geen andere bevredigende oplossing

voorhanden is. Door de gekozen werkwijze en periode van uitvoering, wordt schade aan de roek en de ruige
dwergvleermuis zoveel mogelijk voorkomen.
Samenhangende besluiten
Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen, ontheffingen

of meldingen benodigd zijn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren. Die mogelijkheid geldt bijvoorbeeld
voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hiervoor is de gemeente Maassluis bevoegd gezag.

Conclusie
Op grond van het vorenstaande kan de gevraagde ontheffing op grond van artikel 3.3, eerste lid, en artikel 3.8,

eerste lid, van de Wnb worden verleend.
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Bijlage 1: locaties van de roekennesten
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Bijlage 2: Locaties vastgestelde paarverblijfplaatsen van ruige dwergvleermuis
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