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A. WEERGAVE VAN DE FEITEN

A1 . Vergunningaanvraag

Wij hebben uw verzoek tot een verlenging van de aan u verleende vergunning voor het houden van
wadlooptochten op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 voor het betreden van het art.20
gebied Rottumeroog ontvangen en bevestigd (zie BIJLAGE l).

Vanwege de n ieuwe WET NATUURBESCHERMING (Wnb) hebben wi j  bes loten een ident ieke
vergunning voor '14 vergunninghouders te  ver lenen en n iet  over  te  gaan tot  ver lenging van de
indiv iduele vergunningen.  Di t  komt er  op neer  dat  u met  deze vergunning uw voorgenomen act iv i te i t
kunt uitoefenen binnen de gestelde voorschrif ten. Wij beschouwen uw aanvraag derhalve als een
aanvraag van een n ieuwe vergunning.

Deze n ieuwe vergunning is  geld ig voor  het  wadloopseizoen 2017 tot  en met2022.

Wr.1 zul len de eerder toegewezen maximaal aantal tochten/excursies per organsiat ie en/of persoon niet
wi jz igen.  Op basis  van onze e igen bevindingen is  n iet  gebleken van wi jz ig ingen in  de aard en
omstandigheden van excurs ies en wadlooptochten,  d ie van inv loed zouden kunnen z i jn  op de
beoordel ing van deze activi teit .  De uitgangspunten voor beheer en beleid van dit  kwetsbare gebied
(Beheerregeling Rottum) zi jn nog steeds relevant voor deze vergunningverlening. Dit beleid zetten wij
voort.

42.  Beschr i jv ing van de aangevraagde act iv i te i ten/eerder  ver leende vergunningen

Over uw verzoek om een vergunning ingevolge de Wet Natuurbescherming berichten wij  u als volgt;

43.  Procedure

Bevoegdheid
Art.  1.3 Wnb regelt dat in beginsel Gedeputeerde Staten bevoegd zi jn. Anders dan voorheen onder
het regime van de Natuurbeschermingswet 1998 is het College van Gedeputeerde Staten van de
provincie bevoegd gezag waar het project of de handeling wordt verr icht. Dat geldt ook als de
gevolgen van het project of de handeling zich voordoen in een Natura 2000-gebied dat (deels) in een
andere prov inc ie is  gelegen.  Ar t .  1 .3,  derde l id  Wnb bepaal t  dat  in  een dergel i jk  geval  door
gedeputeerde staten van de provincie waarin het project of de handeling wordt verr icht niet wordt
besl ist dan in overeenstemming met gedeputeerde staten van de andere provincie.

Ingevolge ar t .  1 .3,  v i j fde l id  Wnb jo .  ar t .  1 .3 Beslu i t  natuurbescherming (Bnb)  is  de min is ter  van EZ in
plaats van Gedeputeerde Staten voor een reeks van categorieën handelingen bevoegd om te
besl issen over  de ingevolge ar t .  2 .7, Iweede l id  Wnb noodzakel i jke vergunning.  Daarbi j  gaat  het  om
gevallen waarin, bi jvoorbeeld, zwaanruegende nationale belangen in het geding zi jn.



Nu de handeling in de provincie Groningen wordt gereal iseerd en geen sprake is van de uitzondering
als  bedoeld in  ar t ike l  1 .3,  v i j fde l id ,  Wnb,  is  GS van Groningen bevoegd tot  vergunningver lening.

De activiteit
Wadlopen zoals aangevraagd vindt plaats binnen het Natura 2000-gebied Waddenzee en meer in het
bi jzonder binnen het gesloten of beperkt toegankl i jk gebied (ex art.  2.5 eerste l id Wnb) "Rottum".
Het tweede l id van art.  2.7 Wnb bevat een vergunningvereiste voor projecten en andere handelingen
die,  gelet  op de instandhoudingsdoelste l l ingen voor  een Natura 2000-gebied,  de kwal i te i t  van de
aangewezen habitats zou kunnen verslechteren of een signif icant verstorend effect zou kunnen
hebben voor de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.

De handeling wadlopen binnen dit  kwetsbare gebied zou kunnen leiden tot verslechtering van de
kwali teit  van het leefgebied van soorten of tot een mogeli jk signif icante verstoring van soorten
waaryoor het gebied is aangewezen, meer in het bi jzonder, als 'gesloten gebied' is aangewezen.

Coordinatie met andere wetgeving
Voor de aangevraagde handel ing is  naast  deze Wnb ook nog de volgende toestemming nodig:
- privaatrechtel i jke toetstemming van Staatsbosbeheer regio Noord
-  vergunning op grond van de Prov inc ia le Wadloopverordening

B.  OVERWEGINGEN

81. Wettel i jk kader

Vanaf I  januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming ingegaan. Deze wet vervangt 3 wetten: de
Natuurbeschermingswet '1998, de Boswet en de Flora- en faunawet.

lngevolge ar t ike l  2 ,7, lweede l id  Wnb is  voor  een pro ject  o f  een andere handel ing met  (mogel i jke)
verslechtende of signif icant verstorende effecten op de instandhoudingsdoelstel l ingen van
kwali f icerende habitats en soorten van een Natura 2000-gebied een vergunning (hierna:
natuurvergunning)  benodigd. l  De vergunningpl icht  is  ook van toepassing op pro jecten en andere
handelingen met (mopeli jke) verslechterende of signif icant verstorende effecten op een buitenlands
Natura 2000-gebied. '  Het  maakt  evenmin u i t  o f  het  pro ject  o f  andere handel ing b innen of  (net)  bu i ten
een Natura 2000-gebied wordt verr icht De bevoegdheid voor het verlenen van de natuurvergunning
berust in beginsel bi j  GS van de provincie waar het project of de andere handeling wordt gereal iseerd,
of verr icht.o

Of een project mogeli jk verslechterende of signif icant verstorende effecten heeft op een Natura 2000-
gebied moet worden vastgesteld met behulp van de natuurtoets.a Per geval moet worden vastgesteld
of een project of andere handeling effecten heeft voor een Natura 2000-gebied, en waar deze effecten
uit bestaan. Het is niet toegestaan om bepaalde activi teiten of een categorie van activi teiten generiek
uit te sluiten van de natuurtoets. '

De natuurtoets bestaat in beginsel uit  twee onderdelen: een voortoets en (eventueel) een passende
beoordel ing.6 Indien mogeli jkeru,r i js sprake is van signif icant verstorende effecten moet een vol ledige
natuurtoets (passende beoordel ing) worden uitgevoerd '  Op deze hoofdregel bestaan ook
uitzonderingen Bijvoorbeeld als een plan of project al eerder passend is beoordeeld.t In het kader
van de passende beoordel ing moet worden vastgesteld of een project (mogeli jkenrrr i js) signif icant
verstorende effecten heeft op de kwali f icerende natuurwaarden in een Natura 2000-gebied. Daarbi j
mogen mit igerende maatregelen wel en compenserende maatregelen niet worden meegewogen."

Voor de onderhavige activi teiten geldt dat ze kunnen worden gekwali f iceerd als 'andere handeling' als
bedoeld in art ikel 2.7, lweede l id van de Wnb. Dientengevolge wordt slechts getoetst aan art ikel2.8,
negende l id  van de Wnb.

Toeg a n g sbe p e rki n g sbe sl u ite n

\ r t .2 .7 , l id  2  Wnb en Kamers tukken 11 ,2011112,33348,3 ,  p .  116.
A r t .  1 . 1 ,  l i d  2  W n b .
{ f t . 2 . 7 , l i d  2  j o  A r t .  1 . 3 ,  l i d  1  W n b
Art 2I Wnb. Onder de Nbw 1998 werd de term habitattoets gebruikt.
HvJ EU 4 maart 2010,zaakC-241108, M&R2010,51 (Cornmlssie/Frankri jk) en HvJ EU 10 januari 2006,zaak C-98/03, Jur. l53

. (Commissie/Duitslandl.
o European Commission, European Commission Environmental DG, Ássesrnents of ptans and projects significantty affecting Natura 2OO0 sites.

Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC, Luxemburg. Office for Official Publications oÍ
the  European Communi t ies  november  2001,  p  17-25 en  25-32.

'  
A r t . 2 8 l i d l w n b .

I nrt 2.8, l id 2 wnb. Deze regel vormt de codif icat ie van HvJ EU 14 januari 2010, c-226t08, M&R 2O1O,40, JM 2O1Ot36 (Stadt Papenburg).
n  ABRvS 7  mei2008,  ECLI :NL:RVS:2008:8D1090,  Gsf  2OOB,  97 ,JM^OOBnï (Zu iderk t ip )



Bij besluit  van 19 maart 2009 heeft de toenmalige Minister van LNV, Besluit  tot wi jziging c/q instel l ing
van de beperking toegankeli jkheid natuurgebieden ex art.  20 Natuurbeschermingswet 1998
Waddenzee en Noordzeekustzone, is het gebied aangewezen als permanent niet toegankeli jk gebied.
In het Besluit  van de Staatssecretaris van Economische zaken van '16 februari 2015, tot wi jziging van
de beperking in toegankeli jkheid van een gebied ex art ikel 20 Natuurbeschermingswet '1998, gelegen
binnen het Natura 2000-gebied Waddenzee, Stcrt 2015, nr. 7353 is in art ikel 2 eerste l id bevestigd dat
de toegangsbeperkingen voor gesloten gebieden waaronder het gebied rondom Rottum in tact zi jn
gebleven. De begrenzing er van is aangegeven op de Hydrografische kaarten van de Waddenzee
(kaar tnrs.  1811 en 1812) .  Voor  het  bepalen van de exacte begrenzingen van de gesloten gebieden
dient gebruik te worden gemaakt van de meest recente kaartedit ie.

Ingevolge het overgangsrecht art ikel 9.3 vierde l id van de Wnb gelden besluiten ex art ikel 20 van de
Wnb a ls  toegangsbeperk ingen a ls  bedoeld in  ar t ike l2.5,  eerste l id  van de Wnb.

82.  Bele id in  re lat ie  to t  vergunningver lening Wet Natuurbescherming

Op en rondom Rottum ontmoeten vi j f  verschi l lende beschermingsregimes elkaar:
1)  Beheerregel ing Rot tum: gezamenl i jke regel ing voor  het  operat ioneel  beheer  van

Staatsbosbeheer en Rij kswaterstaat
2) Natura 2000 gebied Noordzeekustzone
3) Natura 2000 gebied Waddenzee
4) Referentiegebied
5) Gesloten of met beperkte toegankeli jke gebieden volgens Art.  2.5 (Wnb): indien nodig gelet op

de instandhoudingsdoelste l l ingen voor  dat  gebied.

Het gebied Rottum l igt voor het overgrote deel binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied
Waddenzee (het noordwestel i jk deel van Rottumerplaat l igt in N2000-gebied Noordzeekustzone) en
van de Derde Nota PKB Waddenzee (2007).In het aanwijzingsbesluit  Natura 2000 zi jn
instandhoudingsdoelste l l ingen (verder  genoemd: natuurdoelen)  geformuleerd.  Deze z i jn  u i tgewerkt  in
het Natura 2O0O-beheerplan, waarin ook maatregelen zi jn opgenomen. De PKB bevat de hoofdl i jnen
van het r i jksbeleid voor de Waddenzee. De PKB is gebiedsgericht van karakter en integreert het
ru imte l i jke bele id.

Beheerplan Natura 2000
Op 26 februari 2009 heeft de toenmalige minister van LNV zeven Natura 2OOO-gebieden in het
Waddengebied definit ief aangewezen op grond van art ikel 10a van de Natuurbeschermingswet '1998
(Nb-wet), nu Art.  2.1 van de Wnb. Het betreft de Natura 20OO-gebieden: Waddenzee,
Noordzeekustzone,  Duinen en Lage Land Texel ,  Duinen Vl ie land,  Duinen Terschel l ing,  Duinen
Ameland en Duinen van Schiermonnikoog.  De beheerplannen z i jn  def in i t ie f  vastgeste ld door  a l le
bevoegde instanties, te weten de ministeries van lnfrastructuur en Mil ieu (Rijkswaterstaat),
EconomischeZaken en Defensie en de provincies Noord-Holland, Fryslán en Groningen.

In het  beheerplan Natura 2000 Waddenzee is  ten aanzien van d i t  be le id het  vo lgende opgenomen:

" Op de ei landengroep Rottum (Rottumerplaat, Rottumeroog en Zuiderduin) is geen actief onderhoud
van duin en kwelder. De ei landen zl jn zeer dynamisch en met name op Rottumeroog is vooral na 2000
sprake van grote veranderingen (afslag noordzi jde, ontstaan wash-over). Uit een morfologische studie
in opdracht van Rijkswaterstaat (2014) bl i jkt dat de ontwikkel ing sterk wordt gestuurd door de grotere
geulen en dat  de hogere delen van Rot tum in vo lume z i jn  toegenomen en de lagere delen z i jn
afgenomen. De ei landen zi jn afgesloten voor betreding voor publ iek (art ikel 20 Nb-wet), voor optimale
rust voor vogels en zeehonden. Staatsbosbeheer zorgt voor bewaking van de ei landen gedurende het
zomerhalf laar. Het opruimen van afval op het strand gebeurt buiten het broedseizoen, alsmede het
zonodig verwijderen van los en/of kapot geraakte materialen van niet-functionele
kustverdedigingsconstructies door Rijkswaterstaat (Lit .  61 ).

Naar Rottumeroog vinden excursies plaats, onder begeleiding en in beperkte omvang, maar
Rot tumerplaat  is  gesloten voorexcurs ies (vastgelegd in  de Beheerregel ing Rot tum, L i t .61) .
Aangezien deze excursies plaatsvinden (deels) binnen het gesloten gebied (Art.  2.5 Wnb) en niet als
regul ier beheer of werkbezoek kan worden beschouwd, bl i j f t  deze activi teit  vergunningplichtig."

Het beheerplan Natura 2000 geeft aan hoe de omvang en kwali teit  van de natuurdoelen kunnen
worden behouden of bereikt.  Realisatie van de natuurdoelen kan via twee l i jnen:

. Minimaliseren van de nadelige effecten van het bestaand gebruik
o Natuurbeheer en -ontwikkel ing



83.  Inhoudel i jke beoordel ing

Algehele instandhoudingsdoel Waddenzee
Het beleid is gericht op een duurzame bescherming en een zo natuurl i jk mogeli jke ontwikkel ing van
onder meer waterbewegingen en de hiermee gepaard gaande geomorfologische en bodemkundige
processen, van de kwali teit  van het water, bodem en lucht, alsmede van de (bodem)fauna, en de
(bodem)flora, onder meer omvattende de foerageer-, broed- en rustgebieden van vogels. Deze meer
algemene,  kwal i ta t ieve instandhoudingsdoelste l l ing kan,  ten behoeve van de gevraagde beoordel ing
van de voorgenomen activi teiten in het l icht van art ikel 6, l id 3, van de Habitatr icht l i jn nader
geconcretiseerd worden in termen van specif ieke kwali f icerende natuunruaarden.

De voorgenomen activi teit  vormt een activi teit  welke geen direct verband heeft met of nodig
is voor het beheer van het Vogel- en Habitatr icht l i jngebied 'Waddenzee'.

De voorgenomen activi teiten zi jn wel eerder beoordeeld in het kader van de Nb-wet
1998 en vergund.

Kwa I ifice re n de w a a rde n
Het Habitatr icht l i jngebied 'Waddenzee' kwali f iceert zich vanwege het voorkomen van de hieronder
opgesomde habitattypen en habitatsoorten.

Het Vogelr icht l i jngebied 'Waddenzee' kwali f iceert zich onder de Vogelr icht l i jn vanwege het
voorkomen van hieronder opgesomde vogelsoorten.

Se/ecfie van relevante kwalificerende natuunuaarden
Wij zi jn van mening dat de door u uit  te voeren activi teit  getoetst dient te worden op de mate
van schadeli jkheid (verstoring en verslechtering) in relat ie tot de aanwijzing van Rottumeroog
als gesloten gebied op grond van ar t .2 .5 Wnb.

1110 Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde
zandbanken

1130 Estuaria
1140 Bij  eb droogvallende sl ikwadden en zandplaten
1310 Eenjarige proniervegetaties van slik- en zandgebieden met Zee-

kraal en andere zoutminnende planten
1320 Schorren met sli jkgrasvegetatie
1 330 Atlantische schorren met kweldergrasvegetatie
2110 Embryonale wandelende duinen
2120 Wandelende duinen op de strandwal met Helm
2130 Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie

1 095 Zeeprik
1 099 Rivierprik
1103 Fint
1364 Grijze Zeehond
1 365 Gewone Zeehond

Aalscholver Groenpootruiter Middelste Zaaqbek Tureluu r
Bergeend Grote Stern Noordse Stern Visdief
Bontbekplevier Kanoetstrand loper Rotgans Wulp
Bonte StrandloperKleine

Mantelmeeuw
Rosse Grutto Zilvermeeuw

Brandqans Kluut Scholekster Zilverplevier
Brilduiker Kokmeeuw Stormmeeuw Zwarte Ruiter
Dwergstern Lepelaar Toppereend Zwarte Stern
Eidereend



Derhalve zul len met name de effecten op de vogelsoorten uit  de bovengenoemde tabel en
de habitatsoorten Gewone en Gri jze Zeehond in de onderhavige beoordel ing in algemene
zin kwali tat ief besproken worden aangezien deze natuurwaarden beinvloed kunnen worden
door het houden van wadlooptochten naar Rottumeroog.

Beoordeling

Verstoring van rustende vogels
Effect: houden van wadlooptochten in de nabijheid van hoogwatervluchtplaatsen van vogels
zou een verstoring kunnen betekenen van de aanwezige rustende vogels.
Mit iqatie: het wadlopen vindt plaats gedurende de periode omtrent laagwater. Dit betekent
dat er geen vogels op de hoogwatervluchtplaatsen aanwezig zi jn. Bi j  hoogwater fungeren de
droogvallende delen (Rottumeroog en Zuiderduint jes) als zeer belangri jke hoogwatervluchtplaatsen.
In het gebied Rottumeroog (Art.  2.5 Wnb) zal door Staatsbosbeheer een route ten Zuidwesten van de
Zuiderduint jes worden aangegeven waar de wadlopers zich aan moeten houden. Indien deze route
wordt aangehouden is de afstand van voldoende omvang dat er geen verstoring kan plaatsvinden van
vogels bi j  hoogwater. Tevens zal het ei land zelf  niet betreden worden met de wadlooptochten en zal
er  derhalve ook geen verstor ing p laats kunnen v inden.

Ve rstori n g v a n foe rag e re n de vog el s
Effect: houden van wadlooptochten in de nabijheid van plaatsen waar vogels foerageren zou
een verstoring kunnen betekenen van de aanwezige foeragerende vogels.
Mit igatie: Aangezien wadlopen plaatsvindt gedurende de periode van laagwater kan er verstoring
plaatsvinden van foeragerende vogels in gesloten gebied (Art 2.5 Wnb), omdat foeragerende vogels
z ich dan ook bevinden op de droogval lende p laten.  Gezien het  fe i t  dat  het  wadlopen
een activi teit  is die niet gepaard gaat met veel geluid, een relat ief rust ige voortbeweging is,
zu l len de vogels  in  het  a lgemeen n iet  opschr ikken en vervolgens wegvl iegen.  Er  za l  meer
sprake zi jn van het kiezen van een voldoende ruime afstand tot de groep wadlopers waarbi j
de vogels  a l  rust ig  door  (kunnen) foerageren.

Verstoring van broedende vogels
Effect: het houden van wadlooptochten in de nabijheid van broedgebieden van vogels zou
mogeli jk een verstoring kunnen betekenen van aanwezige broedende vogels.
Mit igatie: Zoals hierboven reeds is vermeldzal de afstand van de wadlopers tot de Zuiderduint jes
(broedgebied) voldoende ruim zi jn, zodat er geen verstoring op zal treden van broedende
vogels. Doordat het ei land Rottumeroog zelf  niet betreden zal worden zal er ook geen
sprake van kunnen zi jn dat er broedvogels verstoord worden.

Verstoring van zeehonden
Effect :  het  houden van wadlooptochten in  de nabi jhe id van zeehondenl igp laatsen zou mogel i jk  een
verstor ing teweeg kunnen brengen van de aanwezige zeehonden op deze l igp laatsen.
Mit iqatie: In gebied Rottumeroog (Art.  2.5 Wnb) l igt in het Zuidoosten van het ei land een belangri jke
zeehondenl igp laats en in  de Reepr ie len l ig t  een belangr i jke zeehondenl igp laats.  De wadloopgroep
loopt echter op ruime afstand van de eerstgenoemde l igplaats zodat er geen verstoring van deze
zeehonden zal plaatsvinden. Door de opstapplaats buiten de Reeprielen te houden zul len ook deze
zeehonden niet verstoord worden. In de nabijheid van de opstapplaats van het schip dat de wadlopers
weer ophaalt aan het Schi ld kan het gedurende het seizoen voorkomen dat op deze plaats een groep
zeehonden bevindt .  Ind ien dat  het  geval  is  za l  er  een andere l igp laats gekozen moeten worden.  In  de
vergunningvoorwaarden van d i t  bes lu i t  za l  d i t  dan ook expl ic ie t  aandacht  kr i jgen om onnodige
verstoringen van deze groep zeehonden te voorkomen.

Wij zi jn van mening dat uit  de verslechterings- en verstoringstoets voldoende zekerheid is
verkregen dat vanwege de aangevraagde activi teit  geen verslechtering en geen verstoring
plaatsvindt van de aanwezige beschermde soorten in het gebied Rottumeroog onderdeel uitmakend
van het Natura 2000 gebied de Waddenzee. lndien wel negatieve effecten kunnen optreden worden
zodanige voorwaarden en beperkingen aan deze vergunning verbonden, die de grootst mogeli jke
bescherming b ieden.

Beleidsmatige ÍoeÍs
Het gebied Rottum is een zeer kwetsbaar natuurgebied en gevoelig voor verstoring van de
aanwezige natuurwaarden en is daarom permanent afgesloten voor betreding Het algemene
uitgangspunt is dan ook dat er gestreefd wordt naar stabi l isat ie van het aantal wadlooptochten en
vaarbewegingen naar Rottumeroog. Om beschadiging, verstoring en verontrusting aan de aanwezige
flora en fauna tot een minimum te beperken, zi jn er in het verleden diverse voorwaarden aan de
vergunningen verbonden.  De voorwaarden kunnen,  ind ien de omstandigheden in  de prakt i jk  daar toe



aanle id ing geven,  aangepast  worden.  Met  name gaat  het  dan om de te lopen wadlooproute c .q.
o psta p plaats wad I opers/afzetple k excu rsiedee I n e me rs.

Het totaal aantal jaarl i jkse vaarbewegingen naar Rottumeroog is maximaal 68, gebaseerd op 43
wadlooptochten en 25 excursies van Staatsbosbeheer. Voorafgaand aan het wadloopseizoen zrjn er
dr ie  verkenningen mogel i jk  d ie gecombineerd worden met  de dr ie  vaarbewegingen van de schepen
ms Boschwad en ms Noordster.

B- en C-vergunninghouders dienen hun wadlooptochten af te stemmen met wadlooptochten van A-
organisaties dan wel met de excursies van Staatsbosbeheer zodat het aantal vaarbewegingen stabiel
bl i j f t  op 68. Op basis van de gelopen tochten in de afgelopen vergunningperiode (2011-2016) zal er
geen herverdel ing van de tochten voor  vergunninghouders worden genomen.  Voor  de verdel ing per
vergunn inghouder ,  z ie  B IJLAGE l l

Per  laagwater t i j  mag er  maximaal  1 schip van de vergunninghouder in  het  gebied Rot tum aanwezig
zi jn voor het ophalen van wadlopers c q excursiedeelnemers van Staatsbosbeheer.
Maximaal  3 maal  per  wadloopseizoen mogen er  twee schepen van de vergunninghouder in  het
gesloten gebied Rottum (Art.2.5 Wnb) aanwezig zi jn per laagwatert i j .  Deze mogeli jkheid mag al leen
plaatsvinden indien op basis van de geti jde tabel er onvoldoende "geschikte" wadloopdagen voor al le
A-wadlooporganisaties te plannen valt .  Geplande vaar- en wadlooptochten die geen doorgang kunnen
vinden door  ongunst ige weersomstandigheden kunnen b innen hetzel fde wadloopseizoen (mei  to t  en
met oktober) ingehaald worden. Deze nieuwe ingeplande wadlooptochten dienen wel gemeld te
worden aan het bevoegde gezag (provincie Groningen).

De noodzakeli jke verkenningstocht(en) die gehouden worden voorafgaand aan het wadloopseizoen
maken geen deel uit  van het totaal aantal wadlooptochten dat verleend is. Wel zi jn deze tochten
meld ingspl icht ig  b i j  het  bevoegde gezag (prov inc ie Groningen)

Jaarl i jks wordt er, middels een door het Staatsbosbeheer te organiseren werkbezoek, een evaluatie
gehouden van de wadlooptochten naar Rottumeroog voorafgaand aan het nieuwe wadloopseizoen.
Tevens kan er  dan ook een verkenning p laatsv inden.

Het werkbezoek zal plaatsvinden in de eerste helf t  van maart zodat de mogeli jkheid bestaat dat
g idsen ind iv idueel  Rot tumeroog en het  Zuiderduin kunnen verkennen.  Di t  is  a l leen toegestaan b i j
a fwezigheid van de Lepelaars,  d ie gewoonl i jk  in  de derde week van maart  z ich h ier  vest igen.
Aanvragen van vergunningen van wadlooptochten naar  Rot tumerplaat  worden nret  gehonoreerd.

De Beheerregeling Rottum heeft een loopti jd tot en met 31 december 2021. lndien er tussenti ldse
aanpassingen van de Beheerregeling noodzakeli jk zi ln die invloed hebben op de
bele idsui tgangspunten ten aanzien van de wadlooptochten naar  Rot tumeroog,  dan zal  het  bevoegde
gezag contact  opnemen met  de verschi l lende vergunninghouders.

84 .  E indconc lus ie

Uit de aanvraag alsmede de overwegingen bi j  di t  besluit  volgt dat, rekening houdend met de relevante
aanwi jz ingsgrondslagen en instandhoudingdoelste l l ingen,  de aangevraagde handel ingen onder  het
stel len van voorschrif ten met zekerheid niet zul len leiden tot aantasting van de natuurl i jke kenmerken
van het Natura 2000 gebied Waddenzee. Wij zl jn daarom van mening dat de gevraagde vergunning
kan worden verleend, onder het stel len van nadere voorschrif ten en beperkingen.

C. BESLUIT

Overeenkomstig de aanvraag en de daarbi j  behorende bescheiden en gelet op de in dit  besluit
genoemde overwegingen,  de bepal ingen in  de Wet Natuurbescherming (Nbw),  de bepal ingen in  de
Algemene wet bestuursrecht en het Mandaatbesluit ,  hebben wij  besloten om de gevraagde
vergunning voor toegang tot het gebied van Rottumeroog onder de navolgende voorwaarden te
ver lenen  (Nbw a r t2 .5  a r t  1 ) :

1 .  Deze vergunning staat op naam van de part i jen zoals genoemd in Bi j lage l l  waarin tevens het type
vergunning is  genoemd op grond van de Prov inc ia le Wadloopverordening.  De vergunning is
geld ig op nog nader te bepalen data in  hetwadloopseizoen 2017 toten met2019.  Deze
vergunning dient op eerste verzoek te worden getoond aan een daartoe bevoegde toezichthouder.

2. De vergunning wordt slechts afgegeven voor wadlooptochten langs Rottumeroog. Het betreden
van het ei land Rottumeroog en het Zuiderduin is niet toegestaan. Het eventuele wachten op de
boot, die zorgt voor het vervoer terug naar de wal, dient plaats te vinden aan de westzi jde van het



eiland aan het Schi ld. Indien noodzakeli jk - om verstoringen te voorkomen - kan een andere
opstapplaats, afwijkend aan de gebruikel i jke opstapplaats.

3. Het is niet toegestaan fauna te verontrusten. Indien vogelconcentrat ies of rustende of zogende
zeehonden aanwezig zi jn, dient een zodanige looproute te worden gekozen dat vogels en/of
zeehonden niet worden verstoord. Met bi jzondere aandacht voor Eidercreches (een aantal
vrouwtjes die past op pul len van vrouwtjes die foerageren). Het doorsni jden van een crèche kan
fl inke predatie van de pul len tot gevolg hebben en het broedsucces van een seizoen te niet doen.

4.  De vergunninghouder d ient  er  zorg voor  te  dragen dat  de deelnemers a ls  groep b i j  e lkaar  b l i jven
en niet uitzwermen.

5. Het is niet toegestaan enig afval achter te laten in het Natura 2000 gebied de Waddenzee.
6.  Het  is  n iet  toegestaan (huis)d ieren mee te nemen.
7. Het is niet toegestaan om, anders dan communicatiemiddelen de vei l igheid betreffende,

gelu idsapparatuur  te  la ten spelen.
8. De wadlooproute door het gebied Rottumeroog (Art, .2.5 Wnb) dient zo kort mogeli jk te zi jn. De

route mag niet lopen via de oostpunt van het ei land, niet via het Noordzeestrand en niet over het
wad tussen Rottumeroog en Zuiderduint jes. Er mag niet in de Reeprielen worden opgestapt,
behoudens noodsituaties. De wadlooproute door het gebied Rottumeroog (Art.  2.5 Wnb) is in de
bi j lage bi j  di t  besluit  weergegeven. Bi jgaande bi j lage maakt onderdeel uit  van het besluit .

9. De opstapplaats aan het Schi ld wordt voor het wadloopseizoen in onderl ing overleg met dhr. L. de
Jonge, schipper, en de boswachter van Staatsbosbeheer vastgesteld.

'10. Het terugvaren naar Noordpolderzi j l  geschiedt al leen met het ms. Boschwad of Noordster. Het is
niet toegestaan beide schepen tegel i jkert i jd in te zetten.

1'1. De data waarop naar Rottumeroog gelopen wordt moeten worden afgestemd met de data van de
A-organisaties die naar Rottumeroog lopen dan wel afgestemd worden met de data van de
excursies van Staatsbosbeheer naar Rottumeroog, zodat het aantal vaarbewegingen in het
gebied niet verdere toeneemt.

12. De maximale groepsgrootte bedraagt 70 voor A-vergunninghouders, 15 voor B-
vergunninghouders en 1 voor  C-vergunninghouders.

13.  De vergunning is  geld ig voor  het  houden van de maximaal  aanta l  genoemde wadlooptochten
(b i j lage l l )  per  organisat ie /persoon.

14.  De vergunning is  geld ig in  het  wadloopseizoen 2017 tot  en me|2022.
15. Voorafgaand aan het seizoen dient voor '15 maart een opgave van wadloopdata worden gedaan

aan Staatsbosbeheer regio Noord,  Leonard Spr inger laan 23,9727 KB Groningen.
16. Voorafgaand aan het wadloopseizoen dient u ieder jaar een tochtenopgave door te geven aan de

heer D. Kooistra telefonisch bereikbaar onder nummer 050 3164623 of

- _ . ' .d. kooistra@provinciegroningen. nl. ,
17.-hdien vanwege-b.r-frreeïsomstandigheden een geplande wadlooptocht niet door kan gaan,

bestaat de mogeli jkheid gebruik te maken van een reservedatum.
18. Verkenningen van de wadlooproute, d w.z. een tocht die al leen wordt uitgevoerd door

wadloopgidsen, vindt voorafgaand aan het wadloopseizoen in het voorjaar plaats. Deze tochten
(maximaal  3)  maken geen onderdeel  u i t  van de te organiseren wadlooptochten.

1 9. U bent verpl icht al le door of namens gedeputeerde staten van Groningen gegeven aanwrjzingen
op te volgen. Het niet naleven van de voorschrif ten van deze vergunning kan, naast eventuele
st rafvervolg ing,  in t rekk ing van de vergunning tot  gevolg hebben.

20. Deze voorwaarden kunnen, indien de omstandigheden in de prakti jk daartoe aanleiding geven,
door het Bevoegd gezag aangepast worden. Met name gaat het dan om de te lopen wadlooproute
c. q. opsta pplaats wad lopers/afzetplek excu rsiedeel nemers.

Het  a lgemeen u i tgangspunt  voor  wadlopen lu idt :  het  is  n iet  toegestaan d ieren te verontrusten.  Ind ien
vogelconcentrat ies of rustende zeehonden aanwezigztjn dient u een zodanige looproute te kiezen dat
vogels en/of zeehonden niet worden verstoord (een afstand van minimaal 1500 meter tot de
zeehonden en 500 meter tot groepen vogels is hiertoe voldoende). Denkt u op het wad in het
bi jzonder aan de Eidereendencreches (een aantal vrouwtjes die past op jongen van vrouwtjes die
foerageren). Het doorsni jden van een creche kan f l inke predatie door m.n. meeuwen van de jongen tot
gevolg hebben.  Daarom niet  d ichter  benaderen dan 500 meter .

Gedurende het broedseizoen wordt verstoring in de kwelder beperkt door:

o waar mogeli jk gebruik te maken van de werkpaden van Rijkswaterstaat
. de begroeide kwelder al leen doorkruisen via een l i jn loodrecht op de di jk om zo snel mogeli jk

het gebied door te komen.
. Broedkolonies dienen te worden gemeden en van sol i tair broedende vogels mogen geen

nesten worden verstoord of vertrapt of eieren worden meegenomen.

De wadlooproute door het gebied Rottumeroog (Art.  2.5 Wnb) is aangeven door Staatsbosbeheer met
bamboes (permanent) met een gele kop op ca.250 meter westel i jk van de Zuiderduint jes en over de
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westel i jke strandvlakte van Rottumeroog door bamboes met een gele vlag (t i jdel i jk).  De t i jdel i jke
bamboes met gele vlag worden geplaatst zodra het duidel i jk wordt waar de zeehonden aan het
Oostschi ld gaan l iggen. De meest kr i t ische t i jd voor verstoring van zeehonden is de periode half mei-
half  jul i .  Op 1 augustus worden de t i jdel i jke bamboes met gele vlag door de vogelwachters venvi jderd.
De coórdinaten van de t i jdel i jke bamboes met gele vlag worden door Staatsbosbeheer aan de
Stuurgroep verstrekt zodat deze kunnen worden gepubliceerd op de website van de Stuurgroep of in
het  wadloopinfobul  le t in .

Het conceptbesluit  is ter instemming voorgelegd aan de Gedeputeerde Staten van de provincie
Groningen.  Op grond van ar t ike l  2 .5 l id  '1 ,  s temmen Gedeputeerde Staten van de prov inc ie Groningen
in met onderhavig besluit .  Afschrif ten van dit  besluit  worden verzonden aan het col lege van
burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond, Staatsbosbeheer regio Noord,
Rijkswaterstaat Noord Nederland, Avifauna Groningen, de Waddenvereniging, het ministerie van EZ,
d i rect ie  Regionale Zaken vest ig ing Noord en m.s.  Harder .

In de aanvraag wordt niet gesproken over het aantal te houden verkenningstochten. Staatsbosbeheer
adviseert,  hiervoor een maximum van drie aan te houden (mede in relat ie tot de eerdere verleende
ontheff ing Nb-wet 1967 in 2005). Deze verkenningstochten maken geen deel uit  van deze aanvraag.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen

namens dezen:

A.J. Hoogerwerf

Hoofd van de afdel ing Landeli jk Gebied en Water

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

D. Bezwaar

Degene wiens belang rechtstreeks bi j  di t  besluit  is betrokken, kan tegen dit  besluit  binnen
zes (6) weken na de kennisgeving van dit  besluit  een bezwaarschrif t  indienen bi j
Gedeputeerde Staten,  Postbus 610,  9700 AP Groníngen.

Het bezwaarschrif t  moet worden ondertekend en tenminste bevatten:
a.  De naam en het  adres van de ind iener
b.  De dagtekening
c. Een omschri jving van het besluit  waartegen het bezwaar is gericht
d. De gronden van het bezwaar

E .  Kenn isgev ing

Van d i t  bes lu i t  za l  door  ons kennis  worden gegeven door  publ icat ie  in  het  Dagblad van het  Noorden

F.  B IJLAGEN
. BIJLAGE l ;  Vergunningaanvraag data
.  BIJLAGE l l ;  Status vergunninghouders,  en aanta l  toegewezen tochten.



AANVRAGER NAAM BEDRIJF

ONTVANST-
DATUM

VERZOEK
ONTVANGST.
BEVESTIGING

1 R. van der Kroef St icht inq Ui thuizer Wad 2016-12-30 6-2-2016
2 W. Toxopeus Wadloopcentrum Fryslan 2016-12-22 6-2-2016
?

M. de Waard Stichting wadloopcentrum Pieterbu ren 2017-01-04 14-2-2017
4

J.  R i i kmans
Groninger Wadloop vereniging
Arenicola 2016-12-05 6-2-2016

A. Wester Vereniqinq de vr i ie wadlopers 2016-12-01 2-2-2017
o T .H .J .  Fokke r l o 2016-12-02 2-2-2017
a

G. Glas 2016-12-21 6-2-2016
8 G.  v .d .  Wal 2 0 1 6 - 1  1 - 3 0 2-2-2017
o R. Di ikstra 2016-12-08 6-2-2016
1 0 L. H. Kwant 2016-12-02 2-2-2017
1 1

C.  Banqma 2016-12-23 6-2-2016
1 2 R. Schmutzler 2016-12-09 6-2-2016
1 3 J. Pietens 2016-12-31 6-2-2016
1 4 H. Naber-Meints 2017-01-05 14-2-2017
t c A.  Naber 2016-12-26 6-2-2016
t n

M. Haarsma 2017-01-04 14-2-2017

BIJLAGE I

Wij hebben van de volgende organisaties en personen een aanvraag ontvangen met verzoek tot
verlenging van de vergunning. Al deze part i jen hebben ook een ontvangstbevestiging ontvangen.

10

10 Betreft aanvraag van zowel B als C vergunning.



BIJLAGE I I

De in deze vergunning genoemde organisat ie en/of  personen voor de act iv i te i ten zoals in de
aanvraag omschreven, onder navolgende voorschriften ter bescherming van het Natura
2000-9ebied Wadden zee.

naam Aantal
tochten

Vergunnighouder
status

4
I Sticht inq Ui thuizer Wad 11 A
2 Wadloopcentrum Fryslan 3 A
3 Sticht inq Wadloopcentrum Pieterburen 22 A
4 G.W.V Arenicola 2 A
6 Vereniqinq de Vr i ie Wadlopers Á, A

Totaal A-tochten 43
l-r T.H.J .Fokker 3 B
7 G.Glas 3 B
ó G. van der Wal 2 B
q R.Di iks t ra 1 B
1 0 L.Kwant 4 B
11 C.  Banqma 1 B
12 R. Schmutzler 1 B

Totaal B-tochten 1 5
t ó J. Pietens 5 C
1 4 H.Naber -Mein ts 1 C
1 5 A.Naber 1 C
1 6 T.H.J .  Fokker 2 C
1 7 M.  Haarsma 1 C

Totaal C-tochten 1 0
Totaal 68

1 1


