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Onderwerp 

Natuurbeschermingswet 1998; beoordeling vergunningplicht 
zandoverslag Pampushaven 

Geachte heer Stammes, 

Op 23 september 2014 hebben wij u geïnformeerd over de ontvangst van de opgevraagde 
aanvullende gegevens betreffende de vogelaantallen in Pampushaven gedurende het winterseizoen 
(onze brief met kenmerk 1643928). Wij hebben u toen aangegeven dat wij de procedure 
betreffende de aanvraag voor een Natuurbeschermingswetvergunning weer zouden opstarten en dat 
een verzoek om een zienswijze naar verschillende partijen zou worden verzonden. 

Tijdens onze ontvangstbevestiging en eerste beoordeling (brief met kenmerk 1635523 d.d. 
30 juli 2014) hebben wij gevraagd om voor een aantal vogelsoorten te kwantificeren welk belang 
Pampushaven heeft in het licht van de instandhoudingsdoelstellingen. Het betrof de soorten fuut, 
tafeleend, kuifeend, brilduiker, nonnetje, grote zaagbek en meerkoet. Deze gegevens zijn 
aangeleverd. Hieruit blijkt dat Pampushaven voor de fuut, nonnetje, grote zaagbek en meerkoet 
van ondergeschikt belang zijn. Van tafeleend, kuifeend en brilduiker blijken gedurende bepaalde 
maanden van het jaar substantiële aantallen gebruik van Pampushaven te maken. 

Daarnaast was het voor een goede beoordeling van belang om te weten wanneer het maximum 
aantal watervogels (individuele soorten alsook voor alle watervogels gezamenlijk) in Pampushaven 
aanwezig is, om te kunnen beoordelen of de opvangcapaciteit van het noordoostelijk deel van 
Pampushaven volstaat, mocht het zuidwestelijk deel verstoord worden vanwege de zandoverslag. 
Uit de aangeleverde gegevens blijkt dat het jaarmaximum van alle watervogels gezamenlijk 
maximaal 9600 bedraagt. Deze piekaantallen zijn aanwezig in de maanden oktober tot en met 
december. 

Beoordeling 
Tijdens het vooroverleg dat vooraf ging aan uw vergunningaanvraag heeft vooral de zorg voor 
voldoende opvangcapaciteit gedurende de wintermaanden centraal gestaan. Er is toen voor gekozen 
direct tot een vergunningaanvraag over te gaan. 

Nu het jaarmaximum van de watervogels op grond van uw aanvulling bekend Is, dient beoordeeld te 
worden of er nog effecten uitgaan van het gebruik van de zuidwestelijke havenkom voor de 
zandoverslag. 
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Voor onze beoordeling aangaande de totale opvangcapaciteit van het noordoostelijke deel van 
Pampushaven is gebruik gemaakt van expert judgment door een lid van de Vogel Et Natuurwacht 
Zuid-Flevoland die hier in het verleden regelmatig tellingen heeft uitgevoerd. Dit leidde tot de 
conclusie dat het maximale aantal van 9600 stuks ruimschoots terecht kan in het noordoostelijk 
deel van Pampushaven. 

Bij een situatie waarin het zuidwestelijke deel door scheepvaartbewegingen en de zandoverslag 
volledig verstoord zou zijn, blijft er in het noordoostelijk deel voldoende ruimte over om de 
piekaantallen te herbergen. Er blijft derhalve ook voor tafeleend, kuifeend en brilduiker in de 
maanden oktober tot en met december voldoende rustgebied over, waardoor de 
instandhoudingsdoelen voor deze soorten niet negatief beïnvloed zullen worden door de 
zandoverslag. Voor de overige soorten waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen konden 
effecten al in een eerder stadium uitgesloten worden. 

Conclusie 
Op basis van de aangeleverde aanvullende gegevens kan geconcludeerd worden dat er van een 
vergunningpUcht geen sprake is, omdat zowel geluid als scheepsvaartbewegingen zich beperken tot 
de zuidwestelijke havenkom van Pampushaven en het noordoostelijk deel van de haven gevrijwaard 
blijft van verstoring. Voor watervogels die door de activiteiten uit de zuidwestelijke havenkom 
verjaagd worden, is voldoende ruimte beschikbaar In het noordoostelijke deel. Uw aanvraag voor 
een Natuurbeschermingswetvergunning zal dan ook niet meer verder door ons in behandeling 
worden genomen, nu van een vergunningpUcht geen sprake meer blijkt te zijn. 

Tot slot 
Inmiddels zijn wij in gesprek getreden met de beheerder van de loswallen in Pampushaven om te 
garanderen dat de rust in het noordoostelijke deel van Pampushaven gegarandeerd blijft in de 
maanden oktober tot en met december. 

Voor vragen of opmerkingen over deze brief kunt u contact op te nemen met de heer A. Hellingwerf 
(0320-265488). 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
namens deze, 
het hoofd van de afdeling Ruimte en Mobiliteit 

Mevrouw A.W.H.M. van Oorschot-' 




