f53f

:h

Houdenheikikkersvan
drinkwater?
LUC H O O G E N S T E I N , TAUW
G W E N N VAN DER S C H E E , H Y D R O N ADVIES E N D I E N S T E N
MELCHIOR VAN TWEEL, VITENS

WATERTECHNOLOGIE

MARCEL B O E R E F I J N , TAUW

Alleinstantiesdiezichbezighoudenmetingrepeninhetlandschaphebbenweleenstemakengehad
metdeFlora-en/aunawet,Vogelrichtlijnen/o/Habitatncfttlijn. Spraakmakendevoorbeelden
.genoegkorenwolf zeggekorfslak enkamsalamanderzijnuitgebreidmhetnieuwsgeweest. Ook
drinkwaterbedrijvenalsVitensenHydronZuid-Hollandzijnvaakactiefinhetlandehjkgebied,
waarbijeenreëlekansbestaatdatverstoringoptreedtvanbijzondere,beschermdenatuurwaarden.
Endantreedtdenatuurbeschermingswetgeving inwerking,dieweergevolgenkanhebbenvoor
tijdschema's,plannenenwerkzaamheden.MetnamedeFlora-enfaunawet blijktindepraktijk
nogaleensveroorzakertezijnvanaanvassinaenvanprojectenwaaropvoorhanddenrekeningmee
«gehouden.Zelfshetaanleggenvaneeneenvoudigewaterleidingkandaardooronvoorzienevertragingoplopen.
Ditartikelgeeft aanwelkewerkzaamhedentotdieverstoringkunnenleidenen
welkenatuurbeschermingswetgevingdaarbij
mwerkingtreedt.DeavonturenvanHydron
Zuid-Hollandmetdeheikikkerlatenzienhoe
indepraktijk metdesoortsbescherming uitde
Habitatrichtlijn isomgegaan.
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Natuurbeschermingswetgeving
Allereersteenbeknopteintroductieinde
natuurbeschermingswetgeving, diewordt
onderverdeeldingebieds-ensoortbescherming.DegebiedsbescherminguitdeVogel-en
Habitatrichtlijn zalwordengeïmplementeerd
indeNatuurbeschermingswet.Voorieder
projectofplaninofnabijeenspecialebescher-

mingszonekaneenbevoegdeoverheid,zoals
eengemeenteofprovincie,pastoestemming
geven"nadatzijopbasisvaneenpassende
beoordelingdezekerheid hebbengekregendat
hetprojectofplandenatuurlijke kenmerken
en/ofsoortenvanhet betrokkengebiedniet
significant aantast."Desoortbeschermingis
geregeldviadeFlora-enfaunawet. Indien
beschermdesoortenwordenverstoordof
aangetast,moetvoorafgaand aandewerkzaamhedeneenontheffing vandeFlora-en
faunawet voordezesoortenzijn verkregenof
dienendewerkzaamheden tewordenuitgevoerdalsdebetrokkensoortenafwezigzijn.De
Flora-enfaunawet heeft tevenseenexterne
werking,watbetekentdatookdeeffecten op
beschermdeplantenendierenindedirecte
omgevingvandebeoogdeontwikkelingen
moetenwordenonderzocht(voorzover
aanwezig).
DeFlora-enfaunawet gaatbeginditjaar
echteropdeschop.Voorheenleiddedezewet
doorhaarzeeruitgebreidebeschermingsregimestotgrotevertragingen,waardoordewet
verrevanwerkbaarbleekvoorzowelhet
MinisterievanLNValsontwikkelaars.Maar
datgaatveranderen(zieookH 2 0nr.24van
vorigjaar).Vooreenaantalalgemenesoortenis
bijvoorbeeldgeenontheffing meernodigmet
betrekkingtotbepaaldewerkzaamheden.Wal
wélblijft isdebeschermdestatusvanalle
vogelsoortenendeHabitatrichtlijn bijlageIVsoorten,zoalsderugstreeppad endeheikikker.
Vooreenruimtelijkeontwikkeling waarbij
(hetleefgebied van)dergelijkesoortenwordt
verstoord,iseenuitgebreide toetsnodigvoor
de ontheffingsaanvraag.
Werkzaamheden

Toetsing vanactiviteitenaandeNB-wetgeving nodig?
vrijwel zeker
waarschijnlijk wel
> nieuwe winvergunning
>uitbreidingofafname ontttekking
binnendevergunningsruimte
> kappenvanbomenenbossen
•natuurontwikkeling

1 nieuwbouw pompstation

» herinrichting waterwingebied
•dunningvanbossen
•plaatsenpompputtenen
peilbuizen
»openstellen waterwingebied
• uitbreidingbestaand
pompstation
• graafwerkzaamheden
• afbreken pompstation
• aanlegenrenovatievan
leidingwerk
>aanlegenvernieuwingvan
leidingwerk

waarschijnlijk niet

•regulieronderhoud
•maaienbuitenhetbroedseizoen

•renovatiebinnen bestaande
gebouwen
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Drinkwaterbedrijven krijgen temakenmet
denatuurbeschermingswetgeving bijbijvoorbeelddeaanvraagvaneenonttrekkingsvergunningofderealisatievaneentransportleiding
dooreenkwetsbaarnatuurgebied.Bijandere
activiteitenligthetnietdirectvoordehandom
rekeningtehoudenmetdenatuurbeschermingswetgeving,maarspeeltdezetocheen
belangrijkerol,bijvoorbeeldbijuitbreidingvan
eengrondwateronttrekkingbinnendevergunningsruimteofhetuitbreidenvaneenzuiveringsgebouw. Indetabelisvooreenaantal
gangbareactiviteitenweergegevenoftoetsing
aannatuurwetgevingeenrolkanspelen.

specialebeschermingszoneuitdeVogel-en/of
Habitatrichtlijn. Dezevergunningen kunnen
wordengewijzigd ofingetrokken wanneer
sprakeisvanschadeaandewaardenwaarvoor
despecialebeschermingszoneisingesteld.Ook
wanneerdewaterwinningtochonverenigbaar
blijkt tezijn methetbeleidtenaanzienvan
beschermdesoortenkandatleidentothet
intrekkenofwijzigen vandevergunning.
Hetisintheoriebijvoorbeeld mogelijk dat
bestaande,langlopendewaterwinningenop
termijn schadeberokkenenaan habitattypen
ofleefgebieden vansoortenwaarvoorbeschermingszoneszijn ingesteld.

Gevolgen voor bestaande winningen
en nieuwe projecten
Devigerende natuurbeschermingswetgevinggaatuitvanhandhavingvanbestaand
gebruik,voorzoverditnietleidttot aantasting
vanbeschermdenatuurwaarden.Meestalisdit
hetgeval,omdatzichindeloopdertijdeen
balansheeft ingesteldtussendenatuuren
winningen,voorzoversowiesoalsprakeisvan
beïnvloedingvandenatuurdoordewinning.
Eenuitzonderingwordtgemaaktvoorwaterwinvergunningendiezijnafgegevenvoor
gebiedeninofbinnendeinvloedssfeer vaneen

Vanbelanghierbij ishetKokkelvisserij
arrest.HetEuropeseHofvanJustitie heeft
afgelopen septemberuitspraakgedaanineen
geschilovermechanischekokkelvisserij inde
specialebeschermingszoneWaddenzee.Het
Hofheeft daarinaangegevendatdebevoegde
nationaleautoriteiten slechts toestemming
vooreenvoorgenomenactiviteitmogen
verlenen,wanneerdezekerheidbestaatdatde
activiteitgeenschadelijkegevolgenheeftvoor
denatuurlijke kenmerkenvanhetbetrokken
gebied.Ditishetgevalwanneerwetenschappelijkgezienredelijkerwijs geentwijfel bestaat

AanlegvaneenwaterleidingindeAlMasserwaard.
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datschadelijkegevolgen uitblijven.
Onderwerpvandiscussieismomenteelin
hoeverregetoetstmoetwordenaandepotentiëlenatuurwaardendiekunnenontstaanals
wordtgestoptmeteenbestaandeactiviteit.
Kiwaisrecentelijk begonnenaaneenonderzoek
naardeconsequentiesvandezeregelgeving
voorbestaandeennieuwewaterwinningen.
Vitensismomenteelopgroteschaalbezig
methetinbeeldbrengenvandegevolgenvan
nieuwewaterwinprojecten opdebeschermde
natuurwaarden.Voorgrotemer-plichtige
projecten,zoalsdewaterwinningen bij
Wierden,hetEngelseWerkenSchalterberg,
wordendezetoetsingenmeegenomeninhet
MER-traject.Bijkleinereprojecren,zoalseen
kleineuitbreidingvaneenzuiveringofvernieuwingvanhetleidingwerk,wordtzowelbij
HydronZuid-HollandalsbijVitensperproject
bekekeninhoeverredenatuurbeschermingwergevingeenrolspeelt,zoalsbijdeaanlegvan
eennieuwewaterleidingdoorhet leefgebied
vandeheikikker.
Case: Hydron Zuid-Holland e n de
heikikker
DeAlblasserwaardstaatbekendals
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bolwerkvandeheikikkerinWest-Nederland.
Dezesoortwordtvaakaangetroffen oplocaties
waarhetveennogredelijkintactisenwaar
sprakeisvanmatigvoedselrijke totvoedselarmewateren.EnjuistdooréénvandielocatieshadHydronZuid-Hollandeencruciale
schakelvooreennieuwewaterleidinggepland.
Dezeverlengingvandezogenaamde'slagader'
isvanessentieelbelangvoordeleveringszekerheidvandrinkwater inderegio.
HydronZuid-Holland heeft insamenwerkingmetdeecologenvanTauwonderzoek
gedaannaarhoeverstoringvanheikikkerskan
wordenvoorkomen.Hiertoezijndrievragen
beantwoord:Waarzittendeheikikkersprecies
enwelkdeelvanhetplangebiedvormt hun
leefgebied? Hoekanhettracézógesitueerd
wordendatgeenverstoringvan (leefgebieden
van)heikikkersoptreedt?Welktijdspad moet
hierbij wordengehanteerd?
Deeerstevraagisdebelangrijkste.
Wanneerimmersbekendiswaarbinnenhet
plangebieddeheikikkerszichbevinden,kan
hettracézowordengesitueerddatverstoring
wordtvoorkomen.Hiervoorisdelocatie
bezochtomeeninschattingtekunnenmaken
vandegeschiktheidvanslotenalsvoortplantingswatervoorheikikkers.
Daarnaastzijn inventarisatiegegevens
opgevraagdbijRAVON(Reptielen,Amfibieën
enVissenOnderzoekNederland).Heikikkers
hebbeneenvoorkeurvoorzwakaflopende,
ondiepeoeversdieoverhetalgemeenvrij
spaarzaambegroeidzijn met water-enoeverplanten,incombinatiemetvoedselarme
wateren.Doordewaarnemingen inhetveldbezoektecombinerenmetdegegevensvan
RAVONiseenhelderbeeldontstaanoverde
verspreidingvandeheikikkerterplaatsevan
deonderzoekslocatie.
Hierdoorwerdmedebepaalddathet
actueleleefgebiedvandeheikikkerwaarschijnlijk groterisdanwanneerenkelnaarde

gegevens(stippen)vanRAVONwordtgekeken.
Deinventarisatiegegevenszijn immers
momentopnamenendaarommogelijkniet
voldoendeomeengedetailleerdoordeelover
hetleefgebied tekunnenvellen.Eengroot
aantalfactoren kanvaninvloedzijn opde
geschiktheidvaneenslootalsvoortplantingswatervoorheikikkers,zodatdegebruikte
slotenjaarlijkskunnenwisselen.
Detweedevraag,hoehettracétesitueren,
vormtminofmeereenafgeleidevanderesultatenvanhetonderzoek.Opzichisdatsimpel:
plaatshettracéopvoldoendeafstand vande
leefgebieden vandeheikikkerszodatverstoringofvernietigingvanleefgebied wordt
uitgeslotenoftoteenacceptabelminimum
wordtbeperkt.Indezesituatiebestond
•voldoenderuimteomhettracéopeenacceptabeleafstand vandedichtstbijzijnde leefgebiedenteplaatsen,namelijkopongeveer250
meterafstandvlaknaasteenbestaandeprovincialeweg.Kwantitatievegegevensomtrentde
verstoringgevoeligheidvanheikikkerszijn
nietbekend,maarnormaalgesprokenzitten
soortendietendeleafhankelijk zijnvanhun
geluidnietdichtopeengeluidsverstorende
bron,zoalseenprovincialeweg.Daarnaast
wordthettracéhiergrotendeelsoverland
aangelegd,waardoorsowiesogeenwinterverblijvenenvoortplantingswateren worden
aangetast.
Totslotishettijdschema vandewerkzaamhedenzóopgestelddatgeenverstorende
werkzaamhedenwordenverrichttentijdevan
hetvoortplantingseizoen.Hetingravenvande
waterleidingkanintheorieverstoringvan
zingendemannetjes metzichmeebrengen,
maaromdatverstorendewerkzaamheden ten
tijdevanhetbroedseizoenvandevogels(15
maart-15juli)nietzijn toegestaan,zaldeze
verstoringgrotendeelsnietplaatsvinden.
Heikikkerswordenactiefvanafbeginmaart.

Ditbetekentdattussen 1maarten15juligeen
graafwerkzaamheden ofanderewerkzaamhedenwordenverricht,waardoorverstoring
vandezesoortwordtvoorkomen.
Opbasisvanbovenstaandeheeftde
minister ontheffing vandeFlora-en faunawet
verleendvoorenkelealgemenesoorten,zodat
deaanlegvandeslagaderdoordeAlblasserwaarddoorgangkonvinden.Hierbijwasvan
grootbelangdatdeheikikkeruiteindelijkgéén
hinderzouondervindenvandewerkzaamheden.Voordezesoorthoefdedus uiteindelijk
geenontheffing tewordenverkregen,omdat
immersgeensprakewasvanovertredingvan
deFlora-enfaunawet voordeheikikker!En
datisuiteindelijkdebedoelingvandewet:het
voorkomenvanschadeaan(leefgebieden van)
beschermdesoorten.
Samengevat
Ookdrinkwaterbedrijvenhebbenmet
regelmaattemakenmetdenatuurbeschermingswetgeving.Doortijdigrekeningte
houdenmetbeschermde natuurgebieden,
dier-enplantensoorten ishetgoedmogelijk
omzowelbijkleinealsbijgroteprojectende
gevolgenvoorbeschermdewaardeninte
schattenenschadeaandenatuurtevoorkomen.Hetvoorbeeldvandeheikikkeren
HydronZuid-Hollandlaatziendathetmogelijkisomdoorrelatiefeenvoudigeingrepen
aantastingvaneenbeschermdesoorttevoorkomen.Hetbeschermingsregimevoordeze
soortverandertnadeinwerkingtredingvande
AMvBbeginditjaarniet,zodatdeomgang
metdergelijkesoorteneenactueelonderwerp
blijft. C
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