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

BESLUIT:
Artikel 1
Het besluit van 19 februari 2009 (DRZO/2008-113; Stcrt. 41, 2008) tot aanwijzing van Voordelta als Natura
2000-gebied wordt als volgt gewijzigd:
1.
De overzichtskaart en de kaartbladen 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 15 en 16 worden
vervangen door de overzichtskaart en de kaartbladen die onderdeel uitmaken van dit besluit.
2.
De Nota van toelichting 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. 14-02-2013

Dit ontwerp-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 ontwerp-wijzigingsbesluit kan digitaal worden ingezien via de website www.rijksoverheid.nl/natura2000.

Een ieder kan binnen zes weken tijdens de terinzagelegging van dit ontwerp-wijzigingsbesluit een zienswijze
naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij het Ministerie van Economische Zaken, zoals
aangegeven in de bekendmaking. Een digitale zienswijze kunt u indienen via internet. Bezoek hiervoor de
website www.rijksoverheid.nl/natura2000. Beroep tegen het definitieve wijzigingsbesluit kan alleen worden
ingesteld door een belanghebbende die een zienswijze naar voren heeft gebracht.
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Mededeling ten behoeve van de kadastrale inschrijving van dit besluit:
primaire besluit ingeschreven onder stuknummer OZ4 54412/25.
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Nota van toelichting behorende bij het besluit [PDN/2012-113] ter wijziging van het besluit van
19 februari 2008 [DRZO/2008-113], zoals verbeterd bij besluit van 17 februari 2010 [PDN/2009100], waarmee Voordelta is aangewezen als Natura 2000-gebied

1.

Dit besluit behelst een aanpassing van de begrenzing en oppervlakte van het gebied. Ten eerste wordt
het zeegebied waar de Tweede Maasvlakte is aangelegd, aan het gebied onttrokken. Ten tweede wordt
de zeewaartse grens verlegd van de rechtgetrokken dieptelijn van 20 meter naar de doorgaande 20
meter-dieptelijn.

2.

In de Nota van toelichting van het aanwijzingsbesluit wordt in paragraaf 3.1 de tekst van de tweede
alinea met betrekking tot de gebiedsbeschrijving vervangen door onderstaande tekst:
Ten behoeve van de aanleg van de Tweede Maasvlakte is in het gebied Voordelta een landaanwinning
van 1.000 ha netto haventerrein aansluitend aan de bestaande Maasvlakte gerealiseerd zoals vastgelegd
in de Planologische Kernbeslissing Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PKB PMR). Door de aanleg is
1.885 hectare van het habitattype permanent overstroomde zandbanken (H1110) verloren gegaan
(tevens leefgebied van zwarte zee-eend, grote stern en visdief). Dit effect is als significant beoordeeld.
Het is niet mogelijk dit habitattype elders opnieuw aan te leggen. Daarom is in de PKB PMR vastgelegd
dat het areaalverlies van habitattype en leefgebied wordt gecompenseerd door in de Voordelta voor het
habitattype een kwaliteitsverbetering te realiseren. Hieraan is invulling gegeven door het realiseren van
een bodembeschermingsgebied in het Natura 2000-gebied Voordelta (zie paragraaf 3.3). Deze maatregel
moet ertoe leiden dat de productie van voedsel voor vogels en vissen gelijk blijft aan die vóór de aanleg
van Tweede Maasvlakte, waardoor het verlies aan leefgebied van soorten in de Voordelta als gevolg van
de aanleg van Tweede Maasvlakte ten minste wordt gecompenseerd.

3.

In de Nota van toelichting van het aanwijzingsbesluit wordt in paragraaf 3.3 de tekst van de eerste
alinea met betrekking tot de begrenzing vervangen door onderstaande tekst:
De begrenzing van het Natura 2000-gebied is aangegeven op de bij de aanwijzing behorende kaart. Het
gebied bestaat hoofdzakelijk uit zeegebied en aangrenzende stranden gelegen tussen de Maasgeul en
Westkapelle. In het noordoosten volgt de grens van het gebied de contouren van de Tweede Maasvlakte
op de “Lowest Astronomical Tide” (L.A.T.) en sluit ter hoogte van de bestaande Maasvlakte aan op de
Slufterdam. Tussen de Maasvlakte en Haringvlietdam sluit het gebied aan de oostzijde aan op het Natura
2000-gebied Voornes Duin (100). Tussen Haringvlietdam en Brouwersdam sluit het gebied aan de
oostzijde aan op het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek (101). Tussen de Brouwersdam
en de Pijlerdam van de Oosterschelde sluit het gebied aan de oostzijde aan op het Habitatrichtlijngebied
Kop van Schouwen (116) (en het gelijknamige staatsnatuurmonument). Tussen de Veerse Dam en
Domburg sluit het gebied aan op het Habitatrichtlijngebied Manteling van Walcheren (117) (en het
gelijknamige staatsnatuurmonument). De begrenzing van nog aan te wijzen Habitatrichtlijngebieden zal
bij de aanwijzing zodanig worden aangepast dat deze naadloos aansluiten op die van de Voordelta.

4.

In de Nota van toelichting van het aanwijzingsbesluit komt in paragraaf 3.3 (pagina 9) de onderstaande
tekst met betrekking tot de begrenzing van het Habitatrichtlijngebied te vervallen:
“Als zeewaartse grens wordt de grens van het Vogelrichtlijngebied aangehouden conform de algemene
beleidslijn om de begrenzing van Vogel- en Habitatrichtlijngebieden zoveel mogelijk gelijk te trekken (en
gelijk te houden). Hierbij geldt voor beide gebiedscategorieën de rechtgetrokken dieptelijn van 20 meter
als zeewaartse grens. Deze vormt de zeewaartse begrenzing van het Vogelrichtlijngebied zoals dat in
maart 2000 is aangewezen. Het habitattype “Permanent overstroomde zandbanken" is ook aanwezig in
de betreffende strook zeegebied (6525 ha), dat wordt toegevoegd aan het in het ontwerpbesluit
begrensde Habitatrichtlijngebied. (º)”

3

Programmadirectie Natura 2000 | PDN/2013-113 | 113 Voordelta (wijziging)

5.

•

•

6.

In de Nota van toelichting van het aanwijzingsbesluit wordt in paragraaf 3.3 de volgende alineas
toegevoegd:
De begrenzing van het Natura 2000-gebied wordt als volgt aangepast (bijlage A):
Het gebied waar de Tweede Maasvlakte wordt aangelegd, wordt aan het gebied onttrokken (1.885 ha).
Door de afsluiting van de zeewering rondom het toekomstig haventerrein in juli 2012 heeft het zeegebied
zijn ecologische betekenis zoals bedoeld in het aanwijzingsbesluit verloren (zie ook punt 2 van deze Nota
van toelichting).
De zeewaartse grens wordt verlegd van de rechtgetrokken naar de doorgaande NAP -20 m dieptelijn
(verkleining van 6.852 ha). Deze zeewaartse begrenzing is consistent met de zeewaartse begrenzing van
de andere Natura 2000-gebieden in de Nederlandse kustzee: Vlakte van de Raan (163) en
Noordzeekustzone (007) (zoals gewijzigd in 2011). De meeste habitattypen binnen Natura 2000-gebied
Voordelta zijn beperkt tot de overgang van kust naar zee. Enige uitzondering is het habitattype
permanent overstroomde zandbanken, subtype Noordzee-kustzone (H1110B), dat in het overgrote deel
van het zeegebied van de Voordelta voorkomt tot een maximale diepte van 20 meter. De meeste
vogelsoorten waarvoor het gebied is aangewezen zijn kustgebonden soorten die niet op zee voorkomen
(zoals alle steltlopers, A130 t/m A169) of die dicht onder de kust blijven. De strook zeegebied die komt
te vervallen als onderdeel van het Natura 2000-gebied, behoort niet tot het leefgebied van deze soorten.
Op basis van beschikbare gegevens kan niet worden aangetoond dat de betreffende strook voor
roodkeelduiker, dwergmeeuw en grote stern van specifiek ecologische betekenis is ten opzichte van de
rest van Natura 2000-gebied Voordelta of het zeewaartse gebied daarbuiten. Hetzelfde geldt voor de
diverse soorten waarvoor het gebied als Habitatrichtlijngebied is aangewezen (zeeprik, rivierprik, elft,
fint, grijze zeehond, gewone zeehond).
In de Nota van toelichting van het aanwijzingsbesluit wordt in paragraaf 3.3 de één na laatste alinea met
betrekking tot de oppervlakte van het gebied vervangen door onderstaande tekst:
Het Natura 2000-gebied beslaat een oppervlakte van ongeveer 83.530 ha, dat zowel het
Vogelrichtlijngebied als het Habitatrichtlijngebied betreft. Dit betreft de oppervlakte van het gebied bij de
huidige ligging van de duinvoet die grotendeels het gebied aan de landzijde begrensd (zie verder
paragraaf 3.4 voor wat betreft begrenzing langs de duinvoet). Voor de exacte oppervlakte wordt
verwezen naar de legenda van de bij dit besluit behorende kaarten.

7.

In de Nota van toelichting van het aanwijzingsbesluit wordt de laatste alinea van paragraaf 3.3 als volgt
geactualiseerd:
Op grond van de PKB PMR heeft compensatie plaatsgevonden door de begrenzing van een
bodembeschermingsgebied in het Natura 2000-gebied waarbinnen een compensatieopgave van
toepassing is. De begrenzing van dit bodembeschermingsgebied is aangegeven op de kaart behorende
bij het beheerplan van het Natura 2000-gebied Voordelta (vastgesteld juli 2008). Het
bodembeschermingsgebied wordt aan de landzijde begrensd door de “Lowest Astronomical Tide”, aan de
zeezijde door de 3 mijlsgrens. De noordelijke en zuidelijke begrenzing liggen respectievelijk ter hoogte
van de zuidpunt van de huidige Maasvlakte en ter hoogte van zuidkant van Schouwen-Duiveland.
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bijlage A
Wijziging van de begrenzing van het Natura 2000-gebied Voordelta (gearceerde delen vervallen)
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