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Wijzigingsbesluit Natura 2000-gebied Waddenzee
De Staatssecretaris van Economische Zaken
Gelet op de artikelen 10a en 15 van de Natuurbeschermingswet 1998;

BESLUIT:
Artikel 1
De Nota van toelichting die onderdeel uitmaakt van het besluit van 26 februari 2009 (DRZO/2008-001; Stcrt.
2009, nr. 38), wordt gewijzigd volgens de Nota van toelichting die onderdeel uitmaakt van dit besluit.
Artikel 2
1.
De bekendmaking van dit besluit geschiedt in de Staatscourant.
2.
Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking in de Staatscourant.
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
w.g. Sharon A.M. Dijksma
d.d. 25 november 2013

Dit wijzigingsbesluit en de daarbij behorende Nota van toelichting worden gedurende zes weken ter inzage
gelegd. De exacte periode en locaties worden vermeld in de bekendmaking, die wordt gepubliceerd in de
Staatscourant en regionale bladen.
Het wijzigingsbesluit kan digitaal worden ingezien via de website www.rijksoverheid.nl/natura2000.

Belanghebbenden die hun zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar
voren hebben gebracht of die het redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijze naar voren te
hebben gebracht, kunnen gedurende zes weken ná de bekendmaking beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
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Nota van toelichting behorende bij het besluit [DRZO/2008-001] ter wijziging van het besluit van
26 februari 2009 waarmee Waddenzee is aangewezen als Natura 2000-gebied

1.

Dit besluit behelst een aanpassing van de toelichting bij de instandhoudingsdoelstelling van de grijze
zeehond. Tevens wordt de tekst met betrekking tot de grijze zeehond in bijlage B van de Nota van
toelichting gewijzigd. Met de aanpassingen wordt invulling gegeven aan de uitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 maart 2011 (zaaknummer 200902398/1/R2). Naar
het oordeel van de Afdeling is in het besluit onvoldoende inzichtelijk gemaakt hoe de gunstige staat van
instandhouding voor de grijze zeehond kan worden bereikt en op welke gronden in het onderhavige
aanwijzingsbesluit voor de grijze zeehond kan worden volstaan met een behouddoelstelling (r.o. 2.30.2).

2.

In de Nota van toelichting van het aanwijzingsbesluit wordt in paragraaf 5.4 de tekst met betrekking tot
de grijze zeehond vervangen door onderstaande tekst:

H1364
Doel
Toelichting

3.

Grijze zeehond
Behoud omvang en behoud kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
De grijze zeehond heeft de gehele Noordzee als leefgebied. De soort komt sinds de jaren
tachtig weer in toenemende mate voor in de Waddenzee. Vooral de westelijke Waddenzee is
van grote betekenis voor de grijze zeehond. De dieren verblijven vooral op hoge zandplaten
zoals de Richel (ten oosten van Vlieland), de Engelse Hoek (ten westen van Terschelling) de
Vliehors (ten westen van Vlieland) en op de Razend Bol (ten zuidwesten van Texel). De
populatie van de grijze zeehond groeit vooralsnog gestaag en wordt als duurzaam beschouwd,
hoewel de aanwas deels afhankelijk is van migratie uit het buitenland.

In de Nota van toelichting van het aanwijzingsbesluit wordt in paragraaf B.4.2 van bijlage B de tekst met
betrekking tot de grijze zeehond vervangen door de onderstaande tekst:
H1364 – Grijze zeehond
Landelijke doelstelling: behoud omvang en kwaliteit leefgebied ten behoeve van behoud populatie

N2k-nr

Natura 2000-gebied

Doel
omvang

Doel
kwaliteit

Doel
populatie

Relatieve
bijdrage

Besluit

001

Waddenzee

behoud

behoud

behoud

A3

aanwijzingsbesluit

007

Noordzeekustzone

behoud

behoud

behoud

B1-B2

aanwijzingsbesluit

113

Voordelta

behoud

behoud

behoud

B1

aanwijzingsbesluit

163

Vlakte van de Raan

behoud

behoud

behoud

C

aanwijzingsbesluit

164

Doggersbank

behoud

behoud

behoud

C

in voorbereiding

165

Klaverbank

behoud

behoud

behoud

C

in voorbereiding

De landelijke staat van instandhouding van de grijze zeehond is op het aspect populatie beoordeeld als
“gunstig”. Op het aspect leefgebied is de staat van instandhouding beoordeeld als “matig ongunstig”, omdat
veel ligplaatsen door verstoring ongeschikt zijn. Grijze zeehonden moeten daarom, voor het werpen van
jongen, zandbanken opzoeken die regelmatig overspoeld worden. Hierdoor treedt frequent sterfte van jongen
op. Het is onduidelijk of het huidige leefgebied geschikt genoeg is voor een duurzame populatie zonder
immigratie. Recent neemt het aantal in de Nederlandse kustwateren geboren pups toe en neemt de
immigratie vanuit het Verenigd Koninkrijk af. Uit tellingen van 2010 blijkt dat de grijze zeehond in grotere
aantallen voorkomt dan als streefbeeld in het profiel is opgenomen. Dit lijkt te indiceren dat het ontbreken
van voldoende permanent droge en onverstoorde ligplaatsen voor het werpen en zogen van jongen een
minder groot probleem is dan eerder verondersteld. Daarom kan worden volstaan met een landelijke
behoudsopgave voor de kwaliteit van het leefgebied1. De gebiedsdoelstellingen sluiten hierop aan.

1

Zie ook Raad van State Uitspraak 201104368/1/A4
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Naast de Waddenzee (001) is de Noordzeekustzone (007) het belangrijkste gebied voor de grijze zeehond in
Nederland. Het gebied heeft, met name in de winter, een belangrijke foerageerfunctie. Gelet op de recente
toename van de soort, wordt een behoudsdoelstelling voorlopig voldoende geacht. De gebiedsdoelstellingen
sluiten hierop aan. Voor de gebieden in de Exclusieve Economische Zone (EEZ), Doggersbank (164) en
Klaverbank (165), moet het volgende opgemerkt worden: op basis van beschikbare informatie over de
ecologische functie van deze gebieden voor de grijze zeehond kan geen onderscheid gemaakt worden ten
aanzien van het belang van de afzonderlijke gebieden enerzijds en de rest van de EEZ anderzijds. Hetzelfde
is van toepassing voor de Vlakte van de Raan (163), dat mogelijk als foerageergebied dient voor dieren die
zich in de nabije omgeving voortplanten of door het gebied trekken.
In die Natura 2000-gebieden waar droogvallende zandplaten en/of embryonale duinen (rust- en
voortplantingsgebied) aanwezig zijn, kunnen gebiedsspecifieke maatregelen gericht op de verstoring een
bijdrage leveren aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstelling. Voor mariene gebieden waar deze
ligplaatsen niet zijn, zijn generieke maatregelen met betrekking tot verstorende activiteiten meer geëigend.
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