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Geachte heer, mevrouw,  
 
De Natuurvereniging Hollandse Delta (hierna: NHD), statutair gevestigd te Brielle, heeft kennis 
genomen van het per 23 december 2022 ter visie gelegde ontwerp besluit inpassingsplan Project Net 
op Zee IJmuiden Ver Gamma met bijbehorende ontwerpbesluiten m.b.t. verschillende vergunningen 
waaronder de ontheffing Wet Natuurbescherming en het bijbehorend MER-rapport.  
 
De NHD wil daaromtrent het volgende opmerken:  
 
Met het onderhavige project wordt onder meer de aanlanding van twee hoogspanningskabels vanuit 
zee op de Maasvlakte, met aansluiting op een converterstation nabij de Amaliahaven op het 
hoogspanningsnet, gerealiseerd. Het gebundelde kabeltracé zal op zee en op land ondergronds 
worden aangelegd. 
 
Het tracé van de kabels loopt onder meer via het zgn. Slufterstrand op de Maasvlakte. Dit gebied is 
het broedgebied van een dwergsternkolonie, bontbekplevieren en strandplevieren. Het gebied is 
essentieel voor deze soorten vanwege de aanwezigheid van schelpenbanken, een belangrijke habitat 
voor de nestbouw en de nabijheid van hun foerageergebied. De vogels broeden tussen 15 maart en 
15 augustus in dit gebied. Deze soorten broeden er al geruime tijd, in ieder geval vanaf 2018.  
Voornoemde soorten staan landelijk onder sterke druk. 
 
Hun broedgebied verdwijnt in snel tempo als gevolg van uitbreidende industrie, toenemende 
recreatie (badgasten, kitesurfers, wandelaars met of zonder honden, etc.). In het gebied op het 
Slufterstrand proberen wij in goed overleg met o.a. de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf 
zoveel mogelijk verstoring te voorkomen d.m.v. een afzetting van het broedgebied, borden te 
plaatsen, voorlichting aan bezoekers te geven en toezicht te houden. 
 



 

 

In 2022 kende het gebied de grootste kolonie dwergsterns in het zuidwestelijke Deltagebied met 30 
broedpogingen die 44 juveniele vogels opleverde. De bontbekplevier kende 20 broedpogingen met 
20 grootgebrachte juveniele vogels. De strandplevier kende een broedpaar met twee grootgebrachte 
jongen. Een rapport over een door de NHD uitgevoerde broedvogelinventarisatie op het 
Slufterstrand in 2022 treft u bij deze zienswijze aan (Briggeman et al, Broedvogel- en 
verstoringsonderzoek op het Slufterstrand Maasvlakte 2 in 2022, Natuurvereniging Hollandse Delta, 
Hellevoetsluis) (bijlage). 
 
 
De genoemde soorten staan alle drie op de zgn. Rode Lijst. In landelijk opzicht broeden er nog maar 
120-160 paar strandplevieren, 620-925 paar dwergsterns en 300-360 paar bontbekplevieren (Kwak 
et al, Bedreigde vogels in Nederland, Vogelbescherming Nederland en KNNV Uitgeverij, 2018).   
 
De staat van instandhouding van de strandplevier en bontbekplevier is in Nederland zeer ongunstig 
(Sovon 2023). De dwergstern wordt als kwetsbaar beoordeeld. Uit recent onderzoek is gebleken dat 
de dwergstern in de Delta een slechte reproductie kent. Zij brengt te weinig jongen groot om de 
populatie in stand te houden (Arts, F.A. et al (2022), Knelpunten en kansen voor strandbroedvogels in 
de Delta, Deltamilieu Projecten, Vlissingen). 
 
Met de op het Slufterstrand aanwezige broedpopulaties dragen de drie soorten in belangrijke mate 
bij tot hun instandhouding in Nederland.  
 
De aanleg van de kabels met bijbehorende werkzaamheden gaat dwars door het broedgebied van de 
dwergsterns, bontbekplevieren en strandplevier. Dit gebied is essentieel voor deze vogels i.v.m. de 
aanwezigheid van schelpen noodzakelijk voor nestbouw, de noodzakelijke rust om hun nesten 
succesvol te kunnen uitbroeden en hun jongen te kunnen grootbrengen. Daarbij komt dat de 
nabijheid van hun foerageergebieden in de nabijheid van hun broedgebieden eveneens noodzakelijk 
is.  
 
De NHD verzoekt u primair het tracé van de kabels met bijbehorende werkzaamheden op een 
zodanige wijze uit te voeren dat deze niet door het stuk met de schelpenbanken voert en ook niet in 
het broedseizoen zal plaatsvinden. Verstoringen zullen tot het geheel of gedeeltelijk mislukken van 
de broedsels leiden. Wij verzoeken u de bescherming van deze drie broedvogelsoorten in dit gebied 
met deze uitgangspunten in de voorwaarden van de ontheffing van de wet Natuurbescherming op te 
nemen. Subsidiair verzoeken wij u, indien afgraving van de schelpenbanken onomstotelijk 
onafwendbaar is, deze banken in ieder geval te herstellen.  
De NHD vraagt u de bovenstaande verzoeken in voorwaarden aan de af te geven ontheffing c.q. 
vergunning op te nemen zodat deze afdoende worden geborgd.  
Wij merken daarbij op dat, zeker nu de vogels al jaren op dit deel van de Maasvlakte broeden, onder 
de bescherming van de Natuurbeschermingswet en de Vogelrichtlijn vallen. Ook de zorgplicht uit 
deze wet brengt met zich mee dat de broedende vogels tijdens het broedseizoen bescherming 
beschermd worden. 
 
Bergeend 

Wij vragen verder uw aandacht voor de situatie van de bergeend, die in substantiële  mate in het 
gebied voor de kust verblijft om daar in het najaar te ruien. Tot enkele jaren geleden ruiden bijna de 
hele populatie in het Waddengebied. Sinds die tijd ruien er duizenden bergeenden in de Voordelta, 
waaronder het gebied dat door het onderhavige tracé wordt doorkruist. De voorgestelde 
mitigerende maatregelen (zoveel mogelijk buiten de ruiperiode werken, c.q. de werkzaamheden 



 

 

stilleggen als men met het werk te dicht bij de ruiconcentraties in de buurt komt) dienen in de te 
verlenen vergunning geborgd te worden.  

Zandhagedis 

De werkzaamheden kunnen voorts ernstige gevolgen hebben voor de zandhagedis, een door de 
Europese Habitatrichtlijn en wet Natuurbescherming beschermde soort, die in het aanpalende 
Natura2000 gebied Voornes Duin dreigt te verdwijnen. Uit de stukken blijkt dat de zandhagedis in 
het onderhavige gebied wordt aangetroffen. In het ontwerp besluit van de ontheffing van de wet 
Natuurbescherming blijkt dat er geen toestemming wordt verleend voor het doden dan wel 
verstoren van de zandhagedis. Dat heeft onze instemming.  
De werkzaamheden dienen naar onze mening zodanig te worden vormgegeven dat de zandhagedis 
daarvan geen hinder ondervindt. Zonder afdoende mitigerende maatregelen kan er geen ontheffing 
van de Natuurbeschermingswet plaatsvinden. De werkzaamheden zouden in ieder geval buiten de 
actieve periode parings- en voortplantingsperiode van april tot en met september moeten 
plaatvinden (RAVON Handleiding voor het monitoren van reptielen in Nederland, Nijmegen 2020). 
Ook deze uitgangspunten dienen in de voorwaarden van de ontheffing wet Nb te worden geborgd. 

Het tijdelijk verplaatsen van de hagedissen naar een naburig gelijksoortig habitat verdient toezicht 
van een in zandhagedissen gespecialiseerd ecoloog. Wij missen een definitie van wat onder een 
deskundige wordt verstaan. Onduidelijk is ook naar welk gebied de hagedissen worden uitgeplaatst, 
in welke periode dat gebeurt en wanneer zij uiterlijk weer moeten zijn teruggeplaatst. Een toetsbaar 
en concreet monitoringsplan (waarin ook de resultaten van het project zijn opgenomen) dient in de 
voorwaarden te worden opgenomen. Dit plan ware ruim voor het moment van uitplaatsing te 
worden gepubliceerd en vatbaar te zijn voor consultatie van deskundigen. Datzelfde zou moeten 
gelden voor het evaluatieverslag. Het voorgaande dient in de ontheffingsvoorwaarden te worden 
vormgegeven.  

Rugstreeppad 

De rugstreeppad komt in het werkgebied voor rond de Slufter en het convertergebouw. De soort 
kent een Europese bescherming (Habitatrichtlijn) en wordt eveneens door de 
Natuurbeschermingswet beschermd. Ze staat op de Rode Lijst en kent de status ‘gevoelig’. De 
voortplanting vindt tussen april en half juli plaats. De pad overwintert in de grond, tot soms wel een 
meter diep. De werkzaamheden dienen buiten de actieve periode te worden uitgevoerd. Voorkomen 
dient worden dat er in de rest van het jaar rugstreeppadden in het werkterrein voorkomen, 
bijvoorbeeld door een amfibie afwerend scherm. Wij betwijfelen of het verwijderen van 
overwinterende padden legaal is uit te voeren. Deze optie dient te worden uitgesloten. Ook deze 
condities dienen in de vergunning te worden geborgd. Het tijdelijk ongeschikt maken van het 
leefgebied is in strijd met de wet Natuurbescherming. Ook het afvangen en verplaatsen van 
overwinterende dieren komt in strijd met de wet. Daarmee moet worden gewacht tot het moment 
waarop de padden ontwaken.  

Er wordt ook gewezen op de matig ongunstige staat van instandhouding. De soort is in de 20e eeuw 
hard achteruitgegaan. Het afvangen en verplaatsen van de padden kan onder strikte condities 
worden overwogen. Dat dient echter wel onder strikte condities gebeuren, waaronder toezicht van 
een deskundige. Welke deskundigheid het betreft wordt in het concept besluit evenwel niet 
gedefinieerd. Dat zou wel in de voorwaarden moeten worden vastgelegd.  
Wij zijn voorts van mening dat het afvangen, verplaatsen en weer terugbrengen van de dieren 
gemonitord dient te worden middels een van te voren opgesteld plan dat ook vatbaar is voor 
inspraak. De resultaten dienen te worden vastgelegd in een evaluatie- rapport dat openbaar 



 

 

toegankelijk is. Een en ander ware aan de voorwaarden van de ontheffingsvoorwaarden te worden 
toegevoegd.  

Tot nader overleg zijn wij graag bereid.  

Wij verzoeken met het voorgaande rekening te willen houden en in uw plannen c.q. besluiten te 
willen opnemen c.q. te verwerken.  

Met vriendelijke groet, 

 
Th. M. Briggeman (voorzitter)   P. Vermaas (secretaris) 

 

 

 

 


