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Algemeen
Verschillende, eerder vergunningplichtige activiteiten, zijn in het Beheerplan onder specifieke
voorwaarden vrijgesteld van vergunningplicht. In de Waddenzee betreft het o.a. de
onderhoudsbaggerwerken inclusief het verspreiden van de daarbij vrijkomende baggerspecie. Ook
het bagger- en verspreidingswerk van de havens van Den Helder vallen onder die regulering.
Aanleiding
Recent is een omissie in de kaart horende bij het Natura 2000-Beheerplan Waddenzee
geconstateerd. Op deze kaart (pagina 299) van het Beheerplan ontbreekt het verspreidingsvak
‘Marsdiep’. Dit vak wordt gebruikt voor het verspreiden van baggerspecie afkomstig van
baggerwerkzaamheden in de Marinehavens van Den Helder en de nabijgelegen gemeentelijke
havens.
In bijlage 3 (B3.3.1) van het Beheerplan is een overzicht van bovengenoemde voorwaarden
opgenomen. De vrijstelling geldt voor die baggeractiviteiten die tijdens de effecttoetsing van het
Beheerplan werden uitgevoerd door alle beheerders van havens (met toegangsgeulen) die in open
verbinding staan met de Waddenzee. In de tabellen van de voorgenoemde bijlage zijn de
baggerlocaties, verspreidingslocaties, geschatte maximale hoeveelheden, de beheerders en de aan te
houden maximale baggerdieptes tekstueel opgenomen. Op kaart B3.2a staan de bagger- en
verspreidingslocaties voor het kombergingsgebied Marsdiep (Den Helder-Texel) weergegeven. Het
verspreidingsvak ‘Marsdiep’ (positie X 115.003 en Y 555.034 met een doorsnee van 100 meter)
ontbreekt op de kaart.
Correctie
Op grond van het Besluit Natuurbescherming (artikel 1.3, lid 1, sub a onder 3°) is het Ministerie van
LNV het toetsend bevoegd gezag voor beheer en onderhoud van militaire terreinen en
oefengebieden. Vanuit die bevoegdheid heeft LNV Rijkswaterstaat Noord-Nederland verzocht om de
genoemde omissie te corrigeren in haar hoedanigheid van voortouwnemer van dit Beheerplan. RWS
meldt dat de gesignaleerde omissie op kaart B3.2a (horend bij tabel B3.2a) inmiddels is gecorrigeerd,
waarbij de verspreidingslocatie tevens is voorzien van coördinaten. Met deze aanvulling wordt het
reeds vanaf het moment van vaststelling van het Beheerplan vergunningvrij (maar wel onder
specifieke voorwaarden) benutten van de verspreidingslocatie ‘Marsdiep’ zoals deze eerder in
vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 stond vermeld en daarmee was
gereguleerd onder de natuurwetgeving, nu transparant bevestigd binnen de kaders van het
Beheerplan.
Rijkswaterstaat zal deze aanvulling actief delen met alle gebruikers van deze verspreidingslocatie. In
de eerstvolgende ‘QuickScan’ in maart 2020 zal deze aanvulling tevens worden verwerkt. Binnen de
‘QuickScan’ wordt jaarlijks bekeken of er een tussentijdse aanpassing van de vastgestelde
verspreidingslocaties nodig en wenselijk is.
Conclusie
Met bovenstaande is volledig helder dat het verspreiden van baggerspecie afkomstig uit de Marineen gemeentelijke havens van Den Helder in het verspreidingsvak ‘Marsdiep’, mits uitgevoerd met
inachtneming van de in het Beheerplan opgenomen specifieke voorwaarden, vrijgesteld is van de
vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming.

