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Geachte heer Dijk, 

Afd. 

Hunz�'�nPAa's 

Kennisgeving 

Op 8 oktober 2020 hebben wij van Waterschap Hunze en Aa's een aanvraag ontvangen om een vergunning als 
bedoeld in artikel 2.7 Wet natuurbescherming. Onder meer vanwege wijzigingen van het project heeft u de 
aanvraag aangevuld. 

Waterschap Hunze en Aa's onderzoekt de mogelijkheden voor de realisatie van een Brede Groene Dijk (BGD) 
langs de Dollard. Hiervoor is in samenwerking met andere (project)partners in het gebied het 
demonstratieproject BGD gestart. Doel van dit (kennis)project is te onderzoeken of langs de Dollard een BGD 
kan worden aangelegd van lokaal te winnen slib en klei. Binnen het demonstratieproject wordt hiervoor eerst 
een maximaal 1 km lange demonstratie- en testdijk BGD aangelegd. Dit vindt plaats aan de zeedijk van de 
Carel Coenraadpolder, ter hoogte van Finsterwolde. 

Bestuurlijk rechtsoordeel 
In bovengenoemde aanvullingen op de aanvraag komt u tot de conclusie dat het project geen significante 
effecten heeft voor Natura 2000-gebieden en dat er geen vergunning nodig is. Desondanks heeft u de 
vergunningaanvraag niet ingetrokken. Wij beschouwen uw aanvraag daarom niet als een aanvraag om een 
vergunning als bedoeld in art. 2.7 Wet natuurbescherming, maar als een verzoek om te bevestigen dat er geen 
vergunning nodig is. Met andere woorden, wij beschouwen uw aanvraag als een verzoek om een bestuurlijk 
rechtsoordeel. 

Beoordeling 
Onze beoordeling baseren wij op de volgende door u ingediende documenten: 
• Ecologische Beoordeling Brede Groene Dijk - Dollard, Actualisatie 2019 (A&W-rapport 2562); 
• Addendum bij de Ecologische Beoordeling Brede Groene Dijk — Dollard (06-10-2010); 
• Notitie Brede Groene Dijk — AERIUS-berekening (23-10-2020); 
• Aerius-berekening Rn1eaogFhJLo (22-10-2020); 
• Ecologische beoordeling stikstof depositie BGD Fase 3 (29-10-2020). 

Op grond van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming is het verboden zonder vergunning van Gedeputeerde 
Staten projecten te realiseren die significante gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied. 

Ecoloqie  
In het addendum d.d. 06-10-2020 geeft u aan dat de ingreep tijdelijk is en dat er alleen sprake is van een 
tijdelijk areaalverlies op de kwelder van ca. 1,5 tot 2 ha. Het areaalverlies treedt op binnen een strook die nu 
ook al is vergraven ten behoeve van het buitendijks kleidepot dat na ontmanteling weer in oorspronkelijke staat 
hersteld wordt. 
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Uitgaande van de door u aangegeven tijdelijkheid en herstel in oorspronkelijke staat en als er: 
• zoals ook verwoord in het A&W-rapport 2562 (p.66), maatregelen worden genomen om de toegang 

voor grondpredatoren sterk te beperken, en 
• zoals ook verwoord in A&W-rapport 2562 (p.92), nulmonitoring en vervolgmonitoring plaatsvindt van 

omvang (aantal broedparen) en kwaliteit (broedsucces) van de broedvogels (Kluten) op en rond het 
broedeiland in de Klutenplas, zijn er (stikstof niet in aanmerking genomen) geen significante 
verstorende effecten. 

Stikstof 
Nu in de door u aangeleverde Aerius-berekening wordt geconcludeerd dat de berekening geen 
depositieresultaten boven de 0,00 mol/ha/j oplevert op locaties die overbelast zijn door stikstofdepositie, zijn er 
geen significant verstorende effecten. 

Gewijzigde uitvoering  
Wij op de onverminderd geldende voorschriften 13 en 21 van het op 10 januari 2018 aan Waterschap Hunze en 
Aa's verleende Besluit Wet natuurbescherming. In deze voorschriften is onder meer bepaald dat 
vergunninghouder, ten minste vier weken voor aanvang van de qua planning gewijzigde uitvoering, 
Gedeputeerde Staten schriftelijk verzoeken in te stemmen met de afwijking. 

Conclusie 
Aangezien er geen significante effecten zijn, is er geen vergunning nodig. Wijzigingen in het project of 
afwijkingen van bovenstaande uitgangspunten kunnen het project alsnog vergunningplichtig maken. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

Namens dezen: 

A. Hoogerwerf 

Hoofd van de afdeling Landelijk Gebied en Water 
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