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(Ontwerp)Verklaring van geen bedenkingen herinrichting Saiterpolder in 
het Natura 2000-gebied 'Aide Feanen'. 
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Geacht college,  

Onderwerp 
Gedeputeerde Staten hebben op 24 september 2014 een verzoek ontvangen van burge
meester en wethouders van de gemeente Leeuwarden (verder: burgemeester en wethou
ders) om een Verklaring van geen bedenkingen (verder: Vvgb) naar aanleiding van een aan
vraag om een omgevingsvergunning. Het verzoek om een Vvgb heeft betrekking op de her
inrichting van de Saiterpolder in het Natura 2000-gebied 'Aide Feanen'. Het verzoek is op 7 
oktober 2014 geregistreerd onder nummer 01164521. 

Besluit 
Gedeputeerde Staten zijn voornemens te verklaren dat er, gelet op het betrokken belang van 
bescherming van natuur en landschap als geregeld in de Nb-wet, geen bedenkingen zijn 
tegen het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning. 

Proiectbeschrijvinq 
Het project waarvoor een vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: 

De Dienst Landelijk Gebied treft voorbereidingen voor de natuuhnrichting van de Saiterpol
der in het Nationaal Park en Natura 2000-gebied Aide Feanen'. Het doel van de maatrege
len is de verbetering van de waterhuishouding in het gebied ten behoeve van botanische 
doelstellingen. Noordse woelmuis en Waterspitsmuis. Daartoe wordt in het gebied een aantal 
ingrepen uitgevoerd. In de huidige situatie bestaat het plangebied uit extensief beheerd gras
land en vochtige ruigten. Het beheer bestaat uit onregelmatig klepelen (zonder afvoer) en 
begrazing. Het noordelijke deel van het plangebied ligt ca. 30 cm lager dan het zuidelijke 
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deel en is hierdoor duidelijk natter. Het gehele gebied wordt doorsneden door smalle sloten. 
Er is sprake van afvoer van overtollig water naar de boezem; toevoer van water vanuit de 
boezem is niet aan de orde. Door inklinking ligt de Saiterpolder (het gebied waar het hier om 
gaat) een stuk lager dan de aangrenzende boezem en het poldergebied ten oosten hiervan. 
Hierdoor is met name het lager gelegen noordelijke deel onderhevig aan kwel. Hier komen 
dan ook de botanisch meest waardevolle terreinen voor. In het zuidelijke deel zijn de gras
landvegetaties veelal soortenarmer als gevolg van begrazing met schapen. 

Het is de bedoeling om de natuurwaarden in het plangebied te versterken en het achterge
bleven beheer te verbeteren/herstellen. Hiertoe wordt het verschralend maaibeheer inge
voerd en wordt het peil opgezet ten behoeve van bovengenoemde doelen. Om dit te realise
ren worden maatregelen uitgevoerd: 
• Verwijderen van bestaande bosschages; 
• Verruimen van een aantal sloten; 
• Het (open)graven van nieuwe sloten; 
• Verwerken van grond in het terrein; 
• Het aanbrengen en/of herstellen van de greppelstructuur; 
• Het uitvoeren van plagwerkzaamheden tot een waterdiepte van 10-20cm; 
• Het aanbrengen van oeverconstructies langs de boezem (stortsteen); 
• Het herstellen van de stortsteenoevers langs de boezem; 
• Het aanleggen van een aantal kunstwerken. 

Daarbij geeft u aan dat de werkzaamheden onder de volgende randvoorwaarden / op de 
volgende wijze uit zullen worden gevoerd: 
• De beoogde werkzaamheden worden op een zodanige wijze gepland en uitgevoerd dat 

negatieve effecten ten aanzien van de voor dit gebied aangewezen natuurwaarden wor
den beperkt; 

• De werkzaamheden vinden uitsluitend bij daglicht plaats; 
• De werkzaamheden vinden buiten het broedseizoen plaats. 
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Verzoek om Vvgb 
Op 24 september 2014 hebben wij van burgemeester en wethouders een exemplaar van de 
aanvraag en de daarbij gevoegde stukken ontvangen. Daarbij is verzocht om, behoudens 
verlenging en/of opschorting van de procedure, binnen 8 weken een Verklaring van geen 
bedenkingen te geven. 

In deze Vvgb zijn voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen. Uw college dient 
deze voorschriften overeenkomstig artikel 2.27 van de Wabo in de omgevingsvergunning 
onverkort over te nemen: 
• wanneer met de voorgenomen werkzaamheden gestart wordt, dient dit gemeld te wor

den via het bijgevoegde meldingsformulier bij Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omge
ving, afdeling Toezicht en Handhaving, Postbus 3347, 8901 DH Leeuwarden of via e-
mail: meldinqnbwet@frvslan.nl. 

Inhoudelijk (motivenng) 
Het project ligt binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied 'Aide Feanen'. Activiteiten 
en handelingen die een mogelijk negatief effect kunnen hebben op het betreffende Natura 
2000-gebied dienen getoetst te worden aan de Natuurbeschermingswet 1998 (art. 19d). In 
de voortoets wordt aangegeven dat de herstelmaatregelen geen significant negatief effect 
veroorzaken op de instandhoudingsdoelen van dit Natura 2000-gebied. 

Effecten op habitattypen 
Naar de aard van de aangevraagde activiteit kunnen eventuele negatieve effecten zich voor 
doen op de volgende voor het Natura 2000-gebied aangewezen habitats: 
H3150 Meren met Krabbenscheer en fonteinkruiden. 
H4010 Noord-Atlantische vochtige heide. 
H6410 Blauwgraslanden. 
H7140 Overgangs- en trilvenen (Veenmosrietlanden). 
H7210 Galigaanmoerassen. 
H91D0 Hoogveenbossen. 

De werkzaamheden worden niet in of boven kwalificerende habitattypen uitgevoerd, waar
door geen kans is op een negatief effect op het instandhoudingsdoel voor de hierboven ge
noemde habitattypen. 
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Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de bij de aanvraag om vergunning ge
voegde voortoets 'Ecologische beoordeling natuuhnrichting Saiterpolder in Natura 2000-
gebied Aide Feanen', E. van der Heijden rapport A&W 2034, 10 september 2014. 

Procedureel 
Algemeen 
Bij uw college is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor dit project. 
Op grond van artikel 2.27, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (ver
der: Wabo) wijst het Besluit omgevingsrecht (verder: Bor) of een bijzondere wet categoheën 
van gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning pas wordt verleend, nadat 
wij hebben verklaard dat wij daartegen geen bedenkingen hebben. 

fl 
> 

Omdat het hier een project betreft als bedoeld in artikel 19d, lid 1 Natuurbeschermingswet 
1998 jo. artikel 47 b, lid 1 Natuurbeschermingswet 1998, wordt de omgevingsvergunning 
pas verleend, nadat wij hebben verklaard dat daartegen geen bedenkingen zijn. 

P. 
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De maatregelen zijn te beschouwen als noodzakelijke ingreep ten behoeve van het beheer 
van de biodiversiteit van het Natura 2000-gebied. Het zal tot gevolg hebben dat de vegetatie 
wordt verwijderd en de successie wordt teruggezet. Op termijn kan dan nieuw veenmosriet
land, in een betere kwaliteit ontstaan. De werkzaamheden zoals hiervoor omschreven kun
nen een (tijdelijk) negatief effect hebben op de instandhoudingdoelen. De schade is tijdelijk, 
omdat ten gevolge van het plaggen dit habitattype zich beter kan ontwikketen dan onder de 
huidige omstandigheden. Het zal zich onder de nieuwe omstandigheden beter kunnen uit
breiden. Met het plaggen wordt een zodanige abiotische situatie gecreëerd, dat het habitat
type zich goed kan handhaven en zelfs uitbreiden en in kwaliteit verbeteren. Overigens wordt 
het effect van de ingreep op de ontwikkeling van het habitattype veenmosrietland gedurende 
5 jaar gemonitord. 

Effecten op habitatsoorten 
Naar de aard van de aangevraagde activiteit kunnen eventuele negatieve effecten zich voor 
doen op de volgende voor het Natura 2000-gebied aangewezen habitatsoorten: 
Hl 134 Bittervoorn. 
H l l45 Grote modderkruiper. 
Hl 149 Kleine modderkruiper. 
Hl 163 Rivierdonderpad. 
H1318 Meervleermuis. 
Hl340 Noordse woelmuis. 

Uit onderzoek is gebleken dat eerstgenoemde drie soorten niet in het plangebied voorko
men. Er zullen daarom geen negatieve effecten op deze instandhoudingsdoelen optreden. 

Rivierdonderpad 
Langs de oevers van de Lange Sleat zal op verschillende locaties stortsteen worden toege
voegd bij de bestaande oeverbescherming met steenbestorting. Hier komt de soort waar
schijnlijk voor. Het aanbrengen van nieuwe steen kan dan ook leiden tot verstoring. De die
ren kunnen bij het aanbrengen vluchten tussen de al aanwezige steenbestorting. Er gaat 
daarbij geen leefgebied verloren. Er zullen daarom geen negatieve effecten op de instand
houdingsdoelen optreden. 

Meervleermuis. 
Deze soort komt voornamelijk foeragerend voor boven open wateren. De werkzaamheden 
tasten geen foerageergebieden of andere belangrijke functies voor de Meervleermuis aan. 
Daarnaast worden de werkzaamheden uitsluitend bij daglicht uitgevoerd. Er zullen daarom 
geen negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen optreden. 

Noordse woelmuis. 
Tijdens de werkzaamheden wordt het leefgebied van de Noordse woelmuis tijdelijk ver
stoord. Daarvoor zullen tijdens de uitvoering een aantal maatregelen worden genomen. Zo 
zal er sprake zijn van: 
Uitvoering in de pehode oktober - maart, buiten de periode van voortplanting; 
Het voorafgaand aan de werkzaamheden ongeschikt maken van het leefgebied door middel 
van maaien. Daarbij worden alternatieve gebieden ontzien; 
Ecologische begeleiding gedurende de werkzaamheden. 
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Deze maatregelen zullen in een werkprotocol worden opgenomen. Er zullen daarom geen 
negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen optreden. De verwachting is dat na de uit
voering de nieuwe inrichting de soort ten goede zal komen. 

Effecten op broedvogels 
Naar de aard van de aangevraagde activiteit kunnen eventuele negatieve effecten zich voor 
doen op de volgende voor het Natura 2000-gebied aangewezen broedvogelsoorten: 
A017 Aalscholver 
A021 Roerdomp 
A029 Purperreiger 
A081 Bruine kiekendief 
Al 19 Porseleinhoen 
Al 51 Kemphaan 
Al 97 Zwarte stern 
A292 Snor 
A295 Rietzanger 

In de voortoets is aangegeven dat het gebied alleen relevantie kent voor de Rietzanger. De 
werkzaamheden vinden buiten het broedseizoen plaats. Potentieel broedhabitat zal daar
naast ook niet worden aangetast/verwijderd. Er zullen daarom geen negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelen optreden. De verwachting is dat na de uitvoenng de nieuwe inrichting 
de soort ten goede zal komen. 

Effecten op (niet)-broedvogels 
Naar de aard van de aangevraagde activiteit kunnen eventuele negatieve effecten zich voor 
doen op de op volgende voor het Natura 2000-gebied aangewezen (niet)-broedvogelsoorten: 
A017 Aalscholver 
A041 Kolgans 
A043 Grauwe gans 
A045 Brandgans 
A050 Smient 
A051 Krakeend 
A052 Wintertaling 
A056 Slobeend 
A059 Tafeleend 
A061 Kuifeend 
A068 Nonnetje 
Al 56 Grutto 

De werkzaamheden zullen tijdens de uitvoering leiden tot een tijdelijk en in de definitieve 
situatie (als gevolg van vernatting) gering verlies van foerageergebied voor met name de 
ganzen en Smienten. Buiten het plan gebied bestaan echter voldoende uitwijkgebieden. Er 
zullen daarom geen negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen optreden. 

Gedeputeerde Staten onderschrijven de conclusie van voortoets Ecologische beoordeling 
natuuhnrichting Saiterpolder in Natura 2000-gebied Aide Feanen', E. van der Heijden rapport 
A&W 2034, 10 september 2014 dat de herstelmaatregelen geen significant negatief effect 
veroorzaken op de instandhoudingsdoelen van dit Natura 2000-gebied. 
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Deze ontwerp-Vvgb wordt geacht de definitieve Vvgb te zijn, indien er geen zienswij
zen/adviezen m.b.t. de ontwerp-Vvgb zijn ingediend. De datum van het ontwerp geldt als de 
datum van de definitieve Vvgb. 

Namens het college van Gedeputeerde Staten, 

Mevr. mr. W.A. Geertsma 
Hoofd Team Groene Regelgeving 

fl 
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Meldingsformulier Natuurbeschermingswet 
Dit formulier volgens de in de vergunning of bestuurlijk rechtsoordeel gestelde termijn of (indien dit niet 
is vermeld) uitedijk 3 werkdagen voor de start van de activiteit sturen/mailen naar: 

Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving, afdeling Toezicht en Handhaving, 
Postbus 3347, 8901 DH LEEUWARDEN 
E-mail: meldingnbwet@fryslan.nl 

ALGEMENE GEGEVENS 

Vergunninghouder/aanvrager 

Adres en Plaatsnaam 

Telefoon / emailadres 

Kenmerk brief / code 

B. LOCATIEGEGEVENS 

Locatie activiteit 

Soort activiteit 

OVERIGE G E G E V E N S 

Activiteit is vergunningplichtig 
i.k.v. Natuurbeschermingswet 

Startdatum en -tijdstip activiteit 

Einddatum en -tijdstip activiteit 

: ja / nee 

/ / 2014 

/ / 2014 
.... uur 

.... uur 

Wanneer het tijdstip van de 
activiteit hierboven niet is in te 
vullen, dan tijdstip s.v.p. hiernaast 
zo duidelijk mogelijk aangeven. 
(indien bekend of beschikbaar een evt, 
periodiek schema meezenden s.v.p.) 

INFORMATIE 

Hieronder kunt u eventueel informatie kwijt die van belang is bij de melding 

Eventuele aanvullende informatie kan op de achterzijde van dit formulier worden vermeld. 




