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1. INLEIDING
1. 1.

Aanleiding

Ten oosten van hotel Seeduyn is een manege aanwezig. Deze manege is verou‐
derd. De stalling voldoet niet meer aan de kwaliteitseisen van deze tijd en moet
door aangescherpte regelgeving worden vervangen. Daarom wil de eigenaar de
bestaande bebouwing slopen en ter plaatse een kantoor en lesruimte realiseren.
In de duin wordt een ondergrondse manege gerealiseerd. Tevens wordt de paar‐
denbak anders gesitueerd en wordt een, ook ondergrondse, berging gebouwd.
Het geldende bestemmingsplan biedt geen mogelijkheden om de gewenste situa‐
tie te ontwikkelen. Hierop is in paragraaf 1.3 nader ingegaan. Om deze mogelijk te
maken moet het bestemmingsplan worden herzien. Daarvoor is dit bestemmings‐
plan opgesteld.
1. 2.

Plangebied

Het plangebied ligt aan de Noordzeekust, achter de duinen en aan de oostzijde
van de Badweg. De begrenzing is afgestemd het voorgestelde inrichtingsplan en
op het geldende bestemmingsplan. De ligging van het plangebied is weergegeven
in figuur 1.

Figuur 1.

De ligging van het plangebied
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1. 3.
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Geldende regeling

Het plangebied is grotendeels geregeld in het bestemmingsplan Hotels Badweg,
dat is vastgesteld op 19 januari 2009. Het is hierin bestemd als ‘Recreatie ‐ Mane‐
ge’, waarin de bestaande bebouwing in een bouwvlak is vastgelegd. De nieuwe
gebouwen zijn gedeeltelijk buiten dit bouwvlak geprojecteerd.
De nieuwe paardenbak ligt voor een klein deel buiten de begrenzing van het be‐
stemmingsplan Hotels Badweg. Het is ook buiten de begrenzing van de actualisa‐
tie van het bestemmingsplan Buitengebied Vlieland (2013) en valt zodoende on‐
der de regeling van het oude bestemmingsplan Buitengebied uit 2003.
Over het plangebied ligt verder de bestemming ‘Waterstaat – Waterkering’,
waarbinnen de waterkerende werking van de duinen wordt beschermd.
1. 4.

Leeswijzer

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van de huidige si‐
tuatie, de voorgestelde ontwikkelingen en de uitgangspunten voor het plan. In
hoofdstuk 3 wordt het, voor het plan relevante, beleid op de verschillende niveaus
beschreven. In hoofdstuk 4 worden de ontwikkelingen getoetst aan de omge‐
vingsaspecten. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 het juridische systeem toegelicht.
In hoofdstuk 6 wordt de uitvoerbaarheid van het plan behandeld.

Rho Adviseurs B.V.
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2. HUIDIGE SITUATIE EN BESCHRIJVING INITIATIEF
2. 1.

Huidige situatie

De ontwikkeling vindt plaats aan de noordelijke kust van Vlieland, naast hotel
Seeduyn. Het hotel is onderdeel van een recreatieve voorziening op het einde van
de Badweg. Deze voorziening bestaat uit twee hotels en een strandpaviljoen. In
het gebied ten zuiden hiervan liggen verspreid een aantal recreatiewoningen in
een duingebied. Ten oosten van het hotel Seeduyn ligt een tennisbaan en daar‐
naast de manege waarop dit bestemmingsplan betrekking heeft. Rondom de re‐
creatieve functies ligt een duingebied met hoge natuurwaarden.
De manege bestaat uit een stalling en een paardenbak. De stalling betreft een
houten gebouw met een footprint van circa 25 bij 9 meter. De rijbak heeft een
standaardoppervlakte van 40 bij 20 meter. Een luchtfoto van het plangebied is
weergegeven in figuur 2.

Figuur 2.

2. 2.

Luchtfoto plangebied (bron: Bing maps)

Beschrijving initiatief

De stalling voldoet niet meer aan de huidige kwaliteitseisen en moet daarom ver‐
vangen worden. De nieuwe stalling wordt in het noordelijk deel van het plange‐
bied, in de duin gebouwd. Daarnaast wordt een nieuwe kantoor en lesruimte ge‐
realiseerd. Ten zuidoosten van deze gebouwen wordt een nieuwe paardenbak
aangelegd. Deze rijbak wordt met 20 bij 32 is kleiner dan de standaardmaat. De
reden hiervoor is dat de begrenzing van het beschermde natuurgebied aan deze
zijde langs het plangebied loopt en de rijbak hier niet in gerealiseerd mag worden.
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Verder worden een ondergrondse mestopslag en een ondergrondse berging gere‐
aliseerd. De voorgestelde indeling van het plangebied is weergegeven in figuur 3.

Figuur 3.

Voorgestelde indeling plangebied

Dit ondergrondse stalling heeft een oppervlakte van 36 bij 14 meter. Een aanzicht
hierop en een doorsnede zijn weergegeven in figuur 4. De beging aan de zuidzijde
wordt op basis van hetzelfde principe vormgegeven.

Figuur 4.

Aanzicht nieuwe stalling

Het kantoor met lesruimte wordt ter plaatse van de bestaande stalling gereali‐
seerd. Dit gebouw wordt ruim 14 bij 8 meter en krijgt een goot‐ en nokhoogte van
circa 3 en 5,5 meter. Enkele aanzichten hierop zijn weergegeven in figuur 5.

Figuur 5.

Aanzicht kantoor en lesruimte

Rho Adviseurs B.V.
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Ruimtelijke inpassing

Stedenbouwkundige inpassing / beeldkwaliteit
Het plan maakt het herontwikkelen van een manege, met beperkte uitbreiding
mogelijk. De nieuwe stalling wordt geïntegreerd in het duingebied, waardoor deze
als het ware wegvalt in het landschap. Dit geldt ook voor de berging. Het kantoor
met lesruimte is kleinschaliger dan de bestaande stalling en krijgt een laag profiel.
Bovendien is dit gebouw gelegen tussen de duinen. Ook de overige onderdelen
van de manege worden in het duinlandschap ingepast door middel van natuurlijk
vormgegeven taluds.
Bovendien wordt de beeldkwaliteit van de manege als geheel verbeterd door het
vervangen van de oude stalling door nieuwe, meer hoogwaardige bebouwing. Het
bouwplan voor de nieuwbouw respecteert de kwaliteiten van de omgeving. Hier‐
mee komt het plan de beeldkwaliteit ten goede.
Functionele inpassing
De herontwikkeling van de manege heeft geen gevolgen voor functies in de om‐
geving, aangezien deze niet in de richting van milieugevoelige functies uitbreidt.
Uit ecologisch onderzoek blijkt dat de ontwikkeling ook geen belangrijke negatie‐
ve effecten op de natuurwaarden van de omgeving heeft. Paragraaf 4.7 gaat hier
nader op in.
Parkeren
De parkeervoorziening van de manege is voorzien aan de zuidzijde van de Duin‐
kersoord. Hier worden acht parkeerplaatsen aangelegd.
Voor een manege geldt dat de CROW alleen globale parkeerkencijfers geeft. In
publicatie 317 wordt uitgegaan van een behoefte van 0,3 tot 0,5 parkeerplaatsen
per box. In de nieuwe stalling worden 24 boxen gerealiseerd. Dit betekent dat er
een parkeerbehoefte van 8 tot 12 parkeerplaatsen is.
Voor parkeren geldt op Vlieland een bijzondere situatie. Op Vlieland hebben al‐
leen bewoners een ontheffing voor het hebben van een auto. De gebruikers van
de manege zullen veelal niet met de auto komen. Het is in dit geval dus aanvaard‐
baar om uit te gaan van de minimale parkeernorm.
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3. BELEIDSKADER
3. 1.

Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 door de mi‐
nister vastgesteld. Met de Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het natio‐
nale ruimtelijke beleid. Om de verantwoordelijkheden te leggen waar deze het
beste passen brengt het Rijk de ruimtelijke ordening meer over aan gemeenten en
provincies. Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13
nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het re‐
sultaten boeken. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden beleids‐
ruimte voor het faciliteren van ontwikkelingen.
In de SVIR is 'de ladder voor duurzame verstedelijking' geïntroduceerd. De ladder
is ook als procesvereiste opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het
beperkt uitbreiden van een manege, vooral gericht op een kwaliteitsverbetering,
wordt niet gezien als verstedelijking in dit kader. De ladder is zodoende niet van
toepassing.
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stelt regels omtrent de
13 aangewezen nationale belangen zoals genoemd in de Structuurvisie Infrastruc‐
tuur en Ruimte (SVIR). Dit bestemmingsplan raakt geen rijksbelangen zoals deze
genoemd zijn in het Barro.
3. 2.

Provinciaal beleid

Streekplan Fryslân 2007
Het ruimtelijk beleid van de provincie vormt een belangrijk kader voor het ge‐
meentelijk (bestemmingsplan)beleid. Het provinciaal beleid is onder meer neerge‐
legd in het Streekplan Fryslân 2007 'Om de kwaliteit fan de romte'.
Voor de Waddeneilanden geldt het beleid dat de bijzondere waarden voorop
worden gesteld. Vrijwel heel Vlieland is aangewezen als onderdeel van de Ecolo‐
gische Hoofdstructuur. Er is ruimte voor ontwikkeling van bestaande bedrijven
bedrijven, mits geen afbreuk wordt gedaan aan de waarden van de EHS.
De verhoging van de ruimtelijke kwaliteit en de beleving van de waarden van Vlie‐
land zijn speerpunt. Maatwerk is daarom noodzakelijk, dit is in alle gevallen afge‐
stemd op de eilander situatie.

Rho Adviseurs B.V.
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Grutsk op é Romte
De provincie zet in op het in stand houden en verder ontwikkelen van de belang‐
rijke landschappelijke kwaliteiten en waarden in de provincie. Hiervoor heeft de
provincie op 26 maart 2014 de structuurvisie 'Grutsk op é Romte' vastgesteld. Het
plangebied maakt deel uit van het deelgebied 'Waddengebied'. Voor dit gebied
zijn aan aantal kernkwaliteiten (ofwel: provinciale belangen) aangewezen. Het
gaat dan om landschappelijke kwaliteiten en kenmerken. De beperkte, perceels‐
gebonden ontwikkeling die dit plan voorstelt doet hier geen afbreuk aan.
Verordening Romte Fryslân
In de Verordening Romte Fryslân (vastgesteld op 25 juni 2014) stelt de provincie
regels aan de provinciale belangen. Deze regels moeten in gemeentelijke plannen
worden vertaald. Voor dit plan zijn de volgende artikelen uit de verordening rele‐
vant:
Bundeling
Een manege is geen stedelijke functie zoals bedoeld in artikel 1 en kan zich daar‐
om ontwikkelen in het buitengebied.
Recreatie op de Waddeneilanden
Op grond van lid 5.7.2 moet in de toelichting op een ruimtelijk plan waarin een
nieuwe of een uitbreiding van een bestaande recreatieve voorziening op of bij een
Waddeneiland is opgenomen, worden onderbouwd op welke wijze is gezorgd
voor stabilisatie van de totale recreatiedruk per eiland en rekening is gehouden
met de landschappelijke en natuurlijke waarden. Deze bepaling is vooral gericht
op verblijfsrecreatie. De kwaliteitsverbetering van een manege heeft geen invloed
op de totale recreatiedruk.
Ecologische hoofdstructuur
Vrijwel het gehele buitengebied van Vlieland is onderdeel van de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS). De recreatievoorziening waarbij de manege hoort valt hier
echter niet onder. De begrenzing is weergegeven in figuur 6. Hieruit blijkt dat er
nog ruimte is aan de oostzijde van de huidige manege voor beperkte uitbreiding.
De plangrens van dit bestemmingsplan is afgestemd op de begrenzing van de EHS
aan deze zijde.
Op grond van de verordening mag een ruimtelijk plan voor gronden binnen de
EHS geen activiteiten en ontwikkelingen mogelijk maken, die leiden tot significan‐
te aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden, of tot een significante
vermindering van de oppervlakte van de EHS. Aangezien de gronden niet binnen
de EHS liggen, wordt aan deze bepaling voldaan.
Vanwege de aanwezigheid van de EHS en andere beschermde natuur is een na‐
tuurtoets uitgevoerd. In paragraaf 4.6 is onderbouwd dat de ontwikkeling niet
leidt tot een significante aantasting van de kenmerken en waarden van de EHS.
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Figuur 6.

Begrenzing EHS

Kustfundament Waddeneilanden
Het plangebied ligt in het kustfundament. In geval van nieuwe bebouwing in het
kustfundament moet in de plantoelichting worden gemotiveerd dat hierdoor geen
belemmering kan ontstaan voor de instandhouding of versterking van het zandige
deel van het kustfundament. Hierover wordt advies gevraagd aan de waterke‐
ringbeheerder. Dit is Rijkswaterstaat. Paragraaf 4.3 gaat hierop nader in.
Conclusie
Het plan is in overeenstemming met de regels uit de Verordening Romte Fryslân.
3. 3.

Gemeentelijk beleid

Structuurvisie 2020
De gemeente Vlieland heeft een structuurvisie ‘Ruimte voor Vlieland’ opgesteld.
Hierin staat op hoofdlijnen het ruimtelijk beleid van de gemeente tot 2020 weer‐
gegeven. De gemeente zal bij alle ruimtelijke ontwikkelingen sturen op:
 een duurzame ontwikkeling door efficiënt en zuinig ruimtegebruik;
 het versterken van de identiteit door een kwaliteitsverbetering van het re‐
creatieve product Vlieland;
 zoeken naar ruimte door versterking van de kenmerkende ruimtelijke struc‐
tuur.
Specifieke uitgangspunten ten aanzien van de uitbreiding van de manege worden
niet gegeven. In algemeenheid wordt gesteld dat de herinrichting van de manege
met zeer beperkte uitbreiding onder efficiënt en zuinig ruimtegebruik valt. Ook is
sprake van een kwaliteitsverbetering van het recreatieve aanbod. Aangezien de
ontwikkeling buiten de EHS plaatsvindt is geen natuurcompensatie aan de orde.

Rho Adviseurs B.V.
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Welstandsnota
De gemeente Vlieland heeft haar gemeentelijke welstandsbeleid opgenomen in
de Herziene Welstandsnota (2012). In deze nota zijn de welstandseisen omschre‐
ven die aan een bouwwerk worden gesteld. De welstandscriteria hebben betrek‐
king op de architectonische vormgeving, zoals de hoofdvorm, het materiaalge‐
bruik, de kleurkeuze en de detaillering van een concreet bouwwerk.
Het plangebied ligt in het welstandsgebied 7, ‘Recreatieve voorzieningen’. Het be‐
leid is in eerste instantie gericht zijn op handhaving van de verschillende com‐
plexen. Bij eventuele nieuwe ontwikkelingen (voor zover het bestemmingsplan
dat toelaat) zal de landschappelijke inpassing voorop staan. Het bestaande beeld
is in algemene zin een neutraal gegeven. De recent gebouwde voorzieningen op
het kampeerterrein worden onder andere qua landschappelijke inpassing ge‐
waardeerd.
Over de manege wordt vermeld dat in 2005 een vergunning is verleend voor de
bouw van een nieuwe manege. Deze vergunning is maatgevend voor eventuele
verdere ontwikkelingen. De planologische ruimte voor de manege en buitenbak
zijn echter volledig benut.
Als uitgangspunt geldt om in het bestemmingsplan alleen die zaken te regelen die
van ruimtelijk belang zijn (bijvoorbeeld functie, plaatsing en hoofdvorm). In aan‐
vulling op het bestemmingsplan gelden de welstandscriteria die zich richten op de
uiterlijke verschijningsvorm van een gebouw. De nieuwbouw wordt landschappe‐
lijke goed ingepast (zie ook paragraaf 2.3).
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4. MILIEU‐ EN OMGEVINGSASPECTEN
Ter bescherming van de kwaliteit van de leefomgeving wordt naast specifieke (mi‐
lieu)wetgeving op een goede ruimtelijke ordening ingezet. In de volgende para‐
grafen worden de relevante aspecten per thema onderzocht.
4. 1.

Milieuzonering

Tussen bedrijfsactiviteiten en hindergevoelige functies (waaronder wonen) is een
goede afstemming nodig. Het doel daarbij is het voorkomen van onacceptabele
hinder ter plaatse van woningen, maar ook om te zorgen dat bedrijven niet wor‐
den beperkt in de bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden. Bij de afstem‐
ming wordt gebruik gemaakt van de richtafstanden uit de VNG‐brochure ‘Bedrij‐
ven en milieuzonering’. Een richtafstand wordt beschouwd als de afstand waarbij
onaanvaardbare milieuhinder redelijkerwijs is uitgesloten. Bedrijfsactiviteiten zijn
daarvoor ingedeeld in een aantal milieucategorieën.
Een manege valt onder milieucategorie 3.1, waarbij een richtafstand van 50 meter
geldt. Rondom het plangebied komen geen milieugevoelige functies voor. Binnen
het plangebied worden geen gevoelige functies voorgesteld. In de toekomstige si‐
tuatie is dus sprake van een verantwoorde milieuzonering. Dit aspect heeft geen
gevolgen voor dit bestemmingsplan.
4. 2.

Geluid

Het aspect ‘geluid’ gaat over geluidhinder op geluidsgevoelige objecten als gevolg
van verkeer en industrie. De Wet geluidhinder (Wgh) is hiervoor het toetsingska‐
der. Rondom wegen met een maximumsnelheid van meer dan 30 km/uur, spoor‐
wegen en aangewezen bedrijven(terreinen) zijn geluidszones van toepassing. Als
er geluidsgevoelige objecten, zoals woningen, binnen deze zones worden toege‐
voegd, dan moet geluidsbelasting op de gevels hiervan worden bepaald en ge‐
toetst aan de normen.
Vlieland is autoluw en op de wegen in de kom geldt een maximumsnelheid van 30
km/uur. Er zijn er geen spoorwegen of geluidszoneringsplichtige industrie aanwe‐
zig. Het plangebied ligt dus niet in een geluidszone. In het plangebied worden ook
geen geluidsgevoelige functies voorgesteld. Er wordt dus voldaan aan de Wgh.
4. 3.

Water

Deze 'waterparagraaf' gaat in op de watertoets. Hierin wordt beoordeeld wat de
effecten van het bestemmingsplan op de waterhuishouding zijn en of er water‐
schapsbelangen spelen. De belangrijkste thema's zijn waterveiligheid, de afvoer
van schoon hemelwater en afvalwater en de waterkwaliteit.
Het plangebied ligt in het beheersgebied van Wetterskip Fryslân. Het plan is via de
digitale watertoets kenbaar gemaakt bij het waterschap (kenmerk: 20150304‐2‐
10533). Op het plan is de korte watertoetsprocedure van toepassing.
Rho Adviseurs B.V.
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In de Leidraad Watertoets staan de uitgangspunten waarmee bij het ontwikkelen
van ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden. De beschrijving van de
wateraspecten sluit zoveel mogelijk aan bij de indeling van het Waterbeheerplan
en de Leidraad Watertoets in de thema's Veilig, Voldoende en Schoon.
Veilig
Voor het aspect 'veilig' gaat het over overstromingsrisico's. Het plangebied ligt
niet een waterkering van het waterschap en ook niet vrij voor de boezem. Voor
Wetterskip Fryslân zijn op dit punt geen belangen aan de orde.
Het plan vindt wel plaats in een waterkering. Het ligt in het Kustfundament Wad‐
deneilanden, dat door in de provinciale verordening wordt beschermd. De be‐
heerder van deze primaire waterkering is Rijkswaterstaat. In het voortraject is
overleg gevoerd met Rijkswaterstaat. De bijbehorende brief is opgenomen in bij‐
lage 1. In de brief zijn een aantal voorwaarden genoemd. Zo mag er geen sprake
zijn van feitelijke belemmering van het meegroeien met de zeespiegel, van de
kustlijnzorg of van de versterking van het zandige kustfundament. Ook onderhoud
mag niet worden belemmerd. Ten slotte moet de sedimenthuishouding op het
terrein minimaal gelijk blijven.
Om hieraan te voldoen worden ook een aantal voorwaarden aan de toekomstige
bebouwing gegeven. Deze zijn meegenomen bij het ontwerp van het bouwplan
zoals dat mogelijk wordt gemaakt. Op deze manier wordt geen afbreuk gedaan
aan het Kustfundament Waddeneilanden.
Voldoende
Peilbeheer
Er dient rekening gehouden te worden met voldoende drooglegging. Dit is de af‐
stand tussen het waterpeil en de aanleghoogte van bebouwing. Gelet op de lig‐
ging in de duinen wordt ruimschoots voldaan aan de normen voor drooglegging.
Compensatie
Het waterschap hanteert als uitgangspunt dat de toename verhard oppervlak
voor een deel wordt gecompenseerd in de vorm van nieuw oppervlaktewater of
waterberging. Het dempen van watergangen moet volledig gecompenseerd wor‐
den. Deze compensatie is bedoeld om wateroverlast door het versneld afvoeren
van hemelwater vanaf de verhardingen te voorkomen. Compensatie is nodig bij
een toename aan verharding van meer dan 200 m2.
In de huidige situatie is het verhard oppervlak ongeveer 700 à 800 m2. In de nieu‐
we situatie is dit 1.100 m2. De toename is dus 300 à 400 m2. Echter, een groot
deel van deze verharding ligt ondergronds, waardoor water niet versneld wordt
afgevoerd, maar kan infiltreren in de bodem. Ook water van de andere verhardin‐
gen kan infiltreren in de zandige bodem zonder wateroverlast te veroorzaken.
Compensatie is daarom niet aan de orde.
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Schoon
Afvalwater en regenwatersysteem
Het uitgangspunt is om regenwater en rioolwater zoveel mogelijk gescheiden af te
voeren. In dit geval wordt afvalwater op het bestaande rioleringssysteem afge‐
voerd. Schoon hemelwater vanaf de verhardingen wordt afgevoerd op de water‐
gangen in de omgeving.
Waterkwaliteit
De bouwwijze en onderhoudstechniek moeten emissievrij zijn om verontreiniging
van het water te voorkomen. In dit geval zal gebruik worden gemaakt van milieu‐
vriendelijke (bouw)materialen.
Vervolg
Waterwet
Voor alle ingrepen in de waterhuishouding moet tijdig een vergunning worden
aangevraagd of een melding worden gedaan in het kader van de Waterwet.
Procedure
In het kader van het vooroverleg wordt het bestemmingsplan voorgelegd aan het
waterschap voor een wateradvies. Dit wateradvies wordt gecommuniceerd met
de aanvrager en als uitgangspunt gehanteerd bij de uitwerking van het plan.
4. 4.

Bodem

Bij het aspect ‘bodem’ staat de vraag centraal of de bodemkwaliteit toereikend is
voor het nieuwe gebruik. De bodem kan door eerdere (bedrijfs)activiteiten ver‐
ontreinigd zijn. Voor de ruimtelijke procedure is het van het belang dat verdachte
locaties worden gesignaleerd.
Het plangebied ligt in een landelijke, natuurlijke omgeving. Het is al lange tijd in
gebruik als manege. Er is geen sprake van een verdachte locatie. In het kader van
de vergunningverlening is een verkennend bodemonderzoek noodzakelijk. Hier‐
mee is gewaarborgd dat de bodemkwaliteit toereikend is voor het nieuwe ge‐
bruik.
4. 5.

Archeologie

In de Monumentenwet zijn archeologische resten beschermd. Wanneer de bodem
wordt verstoord moeten archeologische resten intact blijven. Als dit niet mogelijk
is, is opgraving een optie. Om inzicht te krijgen in de kans op het aantreffen van
archeologische resten in bepaalde gebieden zijn op basis van historisch onderzoek
archeologische verwachtingskaarten opgesteld.
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Voor Vlieland wordt gebruik gemaakt van de Friese Archeologische Monumenten‐
kaart Extra (FAMKE). Uit deze kaart blijkt dat de kans op het aantreffen van ar‐
cheologische resten in het plangebied zodanig laag is, dat archeologisch onder‐
zoek niet nodig is. Als bij bodemingrepen toch archeologische resten worden aan‐
getroffen dan moet dit gemeld worden bij het bevoegd gezag.
4. 6.

Cultuurhistorie

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in een ruimtelijk plan een
beschrijving opgenomen moet worden van de manier waarop met de aanwezige
cultuurhistorische waarden rekening is gehouden.
Binnen het plangebied zijn geen cultuurhistorische waarden aan te wijzen. Het is
daarom niet nodig om regels op te nemen ter bescherming van cultuurhistorische
waarden.
4. 7.

Ecologie

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening gehouden worden met de natuur‐
waarden van de omgeving en met beschermde plant‐ en diersoorten. De Natuur‐
beschermingswet regelt de bescherming van natuurgebieden. Dit gaat om op Eu‐
ropees niveau aangewezen Natura 2000‐gebieden. In de provinciale verordening
worden gebieden die van belang zijn voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
beschermd. De bescherming van soorten en hun verblijfplaatsen is geregeld in de
Flora‐ en faunawet.
In het kader van de ontwikkeling van de manege en de uitbreiding van het strand‐
paviljoen is een ecologische beoordeling uitgevoerd. De bijbehorende rapportage
is opgenomen in bijlage 2.
Gebiedsbescherming
Vlieland heeft een hoge natuurwaarde. Op Vlieland zelf ligt het Natura 2000‐
gebied ‘Duinen Vlieland’. Aan de noordzijde ligt de Noordzeekustzone en aan de
zuidkant de Waddenzee. De begrenzing van de Natura 2000‐gebieden is gelijk aan
die van de Ecologische Hoofdstructuur. Het plangebied ligt dus niet binnen, maar
wel direct aangrenzend aan beschermde gebieden.
In de ecologische beoordeling zijn de mogelijke effecten van de ontwikkeling van
de manege op de natuurwaarden in de omgeving beoordeeld. Geconcludeerd
wordt dat er geen sprake is van een verslechtering of verstoring in de zin van de
Natuurbeschermingswet 1998 en dat er geen significant negatieve effecten op de
Habitattypen en soorten van de Habitatrichtlijn of de Vogelrichtlijn zullen optre‐
den in het Natura2000‐gebied in de omgeving van het plangebied als gevolg van
het plan. De uitvoering van het plan is mogelijk zonder verslechtering of versto‐
ring en zonder significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van
het Natura2000‐gebied ‘Duinen Vlieland’. Er geldt dus hier geen vergunningplicht
met betrekking tot de Natuurbeschermingswet 1998. Dit geldt ook voor de
Noordzeekustzone.
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Ten aanzien van de EHS wordt gesteld dat het plangebied geen deel uitmaakt van
de Ecologische Hoofdstructuur. Het is daarom niet nodig te komen tot compensa‐
tie of het nemen van mitigerende maatregelen in het kader van de Ecologische
Hoofdstructuur.
Geconcludeerd wordt dat de ontwikkeling geen significante effecten op de na‐
tuurdoelen en de natuurlijke kenmerken van de beschermde natuurgebieden tot
gevolg heeft.
Soortenbescherming
Het plangebied betreft een terrein dat intensief in gebruik is door de manege. Dit
terrein is niet geschikt als habitat voor planten en dieren, anders dan paarden. Uit
de ecologische beoordeling volgt dat de zandhagedis en de blauwe zeedistel de
enige zwaar beschermde soorten zijn die in het duingebied voorkomen. Deze
soort ontbreekt in het uitbreidingsgebied van de manege.
De aanleg van een deel van de rijbak in de duinen ten oosten van de huidige kavel
heeft geen negatief effect op de populatie van de Zandhagedis. Er is geen sprake
van een toename van de betredingsdruk van het duingebied in de omgeving als
gevolg van het plan, en derhalve is er geen significant negatief effect op de popu‐
latie van de Zandhagedis in dit duingebied te verwachten. Een negatief effect van
het plan op de groeiplaatsen van de Blauwe zeedistel in de zeereep ten noorden
van de manege is ook uitgesloten. De groeiplaatsen komen niet voor in het uit‐
breidingsgebied van de manege.
In het kader van de zorgplicht wordt gesteld dat op binnen het plangebied van de
manege door geen enkele vogelsoort wordt gebroed. Het is met betrekking tot de
zorgplicht niet nodig extra mitigerende maatregelen te nemen.
Het kan op voorhand worden uitgesloten dat zich overtredingen van de Flora‐ en
faunawet zullen voordoen. De aanvraag van een ontheffing van de Flora‐ en fau‐
nawet is om deze reden niet nodig. Voor alle soorten is de zorgplicht van kracht.
Bij verstoring van dieren tijdens de werkzaamheden moeten deze de gelegenheid
krijgen te vluchten naar een nieuwe leefomgeving.
4. 8.

Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij
gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Het toetsingskader wordt ge‐
vormd door verschillende besluiten en documenten (Bevi, Bevb, Basisnet). Risico’s
zijn inzichtelijk gemaakt op de risicokaart die per provincie wordt bijgehouden.
Uit de risicokaart blijkt dat er in de wijde omgeving van het plangebied geen risi‐
cobronnen aanwezig zijn. Ook worden er geen risicobronnen, zoals opslag van ge‐
vaarlijke stoffen, voorgesteld. Als gevolg van dit plan ontstaan dus geen externe
risico’s.
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Luchtkwaliteit

In de Wet milieubeheer zijn normen voor luchtkwaliteit opgenomen. Deze normen
zijn bedoeld om de negatieve effecten op de volksgezondheid, als gevolg van te
hoge niveaus van luchtverontreiniging, tegen te gaan. Als maatgevend voor de
luchtkwaliteit worden de gehalten fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) gehan‐
teerd.
Volgens de Grootschalige Concentratie‐ en Depositiekaarten Nederland (2025)
geldt in de directe omgeving van het plangebied een gemiddelde fijn stof concen‐
tratie (PM10) van 15 µg/m3 en een gemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO2)
van 9 µg/m3. De norm voor beide stoffen ligt op 40 µg/m3 (jaargemiddelde con‐
centratie vanaf 2015). Er is sprake van een erg goede luchtkwaliteit.
Voor veel initiatieven is bepaald dat deze ’niet in betekenende mate’ bijdragen
aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. De beperkte uitbreiding van de ma‐
nege hoort daar ook bij. Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd dat
het plan geen overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen tot gevolg heeft.
4. 10. Kabels, leidingen en zoneringen
Bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden
met de aanwezigheid van elektriciteit‐ en communicatiekabels en nutsleidingen in
de grond. Hier gelden beperkingen voor ingrepen in de bodem. Daarnaast zijn zo‐
nes, bijvoorbeeld rondom hoogspanningsverbindingen, straalpaden en radarsys‐
temen van belang. Deze vragen vaak om het beperken van gevoelige functies of
van de hoogte van bouwwerken. Voor ruimtelijke plannen zijn alleen de hoofdlei‐
dingen van belang. De kleinere, lokale leidingen worden bij de uitvoering door
middel van een Klic‐melding in kaart gebracht.
In of nabij het plangebied lopen geen hoofdleidingen of ‐kabels. Ook liggen er
geen relevante zones over het plangebied.
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5. JURIDISCHE REGELING
5. 1.

Algemeen

Het bestemmingsplan voldoet aan alle vereisten die zijn opgenomen in de Wet
ruimtelijke ordening (Wro), het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de Wet alge‐
mene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het voldoet aan de Standaard Verge‐
lijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2012.
Het bestemmingsplan regelt de gebruiks‐ en bebouwingsmogelijkheden van de
gronden in het plangebied. De juridische regeling is vervat in een verbeelding en
bijbehorende regels. Op de verbeelding zijn de verschillende bestemmingen vast‐
gelegd, in de regels (per bestemming) de bouw‐ en gebruiksmogelijkheden.
5. 2.

Toelichting op de bestemming

Recreatie ‐ Manege
De manege valt onder de bestemming ‘Recreatie – Manege’. Binnen deze be‐
stemming wordt voorzien in een manege met bijbehorende voorzieningen. De
functionele mogelijkheden zijn afgestemd op het geldende bestemmingsplan Ho‐
tels Badweg.
De gebouwen zijn vastgelegd in bouwvlakken, die zijn afgestemd op de in para‐
graaf 2.2 beschreven situatie. Op de bouwvlakken zijn verschillende maximale
goot‐ en bouwhoogten van toepassing. Deze zijn gerelateerd aan het peil, dat is
vastgelegd op +5,90 meter NAP (het afgewerkte terrein van de manege). Dit geldt
ook voor de ondergrondse gebouwen. Voor deze regeling is gekozen om te voor‐
komen dat het terrein of ‘maaiveld’ tot onbeperkte hoogte wordt verhoogd ten
behoeve van hoge ondergrondse gebouwen.
Voor de gebouwen met de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – ondergronds
bouwwerk’ geldt dat deze onder het maaiveld moeten worden gebracht. Dit is
een voorwaardelijk verplichting vanuit het oogpunt van landschappelijke inpas‐
sing.
Waterstaat ‐ Waterkering
Het hele plangebied ligt in het Kustfundament Waddeneilanden. Daarom zijn re‐
gels opgenomen ter bescherming van de zeedefensie. Deze zijn opgenomen in de
bestemmingsplan ‘Waterstaat – Waterkering’.
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6. UITVOERBAARHEID
Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheidaspec‐
ten van een bestemmingsplan. In dat verband wordt een onderscheid gemaakt
tussen de maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid.
6. 1.

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

In het voortraject is overleg gevoerd met Staatsbosbeheer (eigenaar van de gron‐
den) en Rijkswaterstaat (beheerder primaire waterkering). De bijbehorende brie‐
ven zijn opgenomen in bijlage 1. Beide partijen staan in principe positief tegen‐
over de ontwikkeling.
Het bestemmingsplan doorloopt de in de Wro opgenomen bestemmingsplanpro‐
cedure. Hiermee wordt inzicht gegeven in de maatschappelijke uitvoerbaarheid
van het plan.
Overleg
Over het voorontwerp van dit bestemmingsplan vindt het overleg met de betrok‐
ken overlegpartners plaats. De resultaten hiervan worden in het ontwerpbe‐
stemmingsplan verwerkt.
Ontwerpbestemmingsplan
Vervolgens wordt het ontwerpbestemmingsplan, overeenkomstig de Algemene
wet bestuursrecht, gedurende zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode
wordt de mogelijkheid geboden voor het indienen van zienswijzen. Het verslag
met betrekking tot de zienswijzen wordt opgenomen in deze toelichting.
Vaststelling
Eventueel ingekomen zienswijzen worden al dan niet verwerkt in het bestem‐
mingsplan. Na ter inzage legging besluit de gemeenteraad over de vaststelling van
het bestemmingsplan. De indieners van de zienswijzen worden hiervan op de
hoogte gesteld. Uiteindelijk is tegen het bestemmingsplan beroep mogelijk bij de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
6. 2.

Economische uitvoerbaarheid

De ontwikkeling is een particulier initiatief. De kosten voor uitvoering van het plan
worden gedragen door de ontwikkelaar. De ontwikkelaar heeft de ontwikkelings‐
kosten inzichtelijk gemaakt. Het plan wordt hiermee economisch uitvoerbaar ge‐
acht.
6. 3.

Grondexploitatie

Het doel van de grondexploitatieregeling is het inzichtelijk maken van de financi‐
ele haalbaarheid en het bieden van meerdere mogelijkheden voor het kostenver‐
haal, waardoor er meer sturingsmogelijkheden zijn.
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In dit bestemmingsplan wordt een bouwplan in de zin van artikel 6.2.1 Bro moge‐
lijk gemaakt. In dergelijke gevallen dient een grondexploitatieplan opgesteld te
worden tenzij het kostenverhaal anderszins verzekerd is. In dit plan is het kosten‐
verhaal geregeld in een exploitatieovereenkomst tussen de gemeente en de initia‐
tiefnemer. Hierin is onder andere het planschadeverhaal geregeld. Verder worden
de plankosten via leges op de initiatiefnemer verhaald. Hiermee is het kostenver‐
haal anderszins verzekerd en wordt van het vaststellen van een exploitatieplan af‐
gezien.
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22 mei 2014
Onderwerp Bouwvoornemens strandpaviljoen en manege Vlieland

Ons kenmerk
RWS-20 14/23850
Bijlage( n)
2

Geachte heet Westers,
U bent voornemens het strandpaviljoen het Badhuys uit te breiden en nieuwbouw
voor de manege in de duinen te realiseren. Op 26 maart heeft u beide plannen
aan ons toegelicht. Er is toen afgesproken dat wij na een overleg met de
gemeente Vlieland een voorlopige reactie op uw plannen op schrift zouden zetten.
Het overleg met de gemeente heeft inmiddels plaatsgevonden.
Uitbreiding strandpaviljoen Het Badhuys
Voor dit initiatief zal een partiële herziening van het bestemmingsplan plaats
moeten vinden en is een omgevingsvergunning van de gemeente en een
watervergunning van Rijkswaterstaat vereist. De locatie ligt in het
rijkswaterstaatswerk Noordzee. In artikel 6.13, eerste lid van het Waterbesluit
wordt aangegeven dat het verboden is zonder daartoe strekkende vergunning van
Onze Minister gebruik te maken van de Noordzee door, anders dan in
overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of
daaronder: de bodem op te hogen of te verharden of land aan te winnen;
suppleties of andere handelingen die een landwaartse verplaatsing van de kustlijn
tot gevolg kunnen hebben uit te voeren; installaties of kabels en leidingen te
plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen; te bouwen.
Voor de bouw van strandpaviljoens heeft Rijkswaterstaat met eilandgemeenten in
een intentieverklaring vastgelegd welke voorwaarden ten aanzien van de bouw
van strandpaviljoens dienen te worden gehanteerd. Ook de gemeente Vlieland
heeft deze intentieverklaring ondertekend. In de bijlage treft u de
intentieverklaring aan met daarin de voorwaarden waaraan strandpaviljoens
dienen te voldoen.
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Voor Rijkswaterstaat zijn in elk geval de volgende aspecten van zwaarwegend
belang:
•
een jaarrond paviljoen dient een afstand van 7 meter tot de duinvoet’ te
hebben (bij voorkeur iets meer met het oog op het bieden van ruimte voor
een eventueel toekomstige zeewaartse uitbouw van de zeereep);
•
er dient een minimale afstand van 10 meter tot de gemiddelde
hoogwaterlijn in acht te worden genomen om suppletiewerkzaamheden
mogelijk te maken;
•
bij structurele zeewaartse verlegging van de ligging van de duinvoet moet
de jaarrond exploitant zo nodig het jaarrond paviljoen op eigen kosten
verplaatsen. De periode van beoordeling hiervan bedraagt 5 jaar, daarom
wordt een watervergunning voor een paviljoen slechts voor 5 jaar
verleend;
•
De vloerhoogte wordt op minimaal +4m NAP aangelegd (minder kans op
stormschade door golven);
•
het moet een niet permanent gebouw zijn, dat wil zeggen de bebouwing is
demontabel en gemakkelijk verplaatsbaar binnen een week;
•
het moet op palen staan met een diameter van maximaal 0,50 meter die
op een afstand van minimaal 3,00 meter hart op hart van elkaar staan (de
palen kunnen worden weggewerkt in zandbanketten) en is vrij van
obstakels;
•
De bebouwing moet onder stormomstandigheden uiteenvallen en mag
constructief niet zijn opgebouwd uit steen of beton of op andere wijze het
karakter hebben van een monolietconstructie.

Rijkswaterstaat Noord-Nederland

22m2O14

Indien aan de bovenstaande voorwaarden kan worden voldaan en de gemeente
bereid is tot een bestemmingsplanwijziging, is een uitbreiding van het paviljoen
mogelijk.
Verder wil ik u wijzen op het feit dat zandverplaatsingen op het strand (bv.
zandbanketten ten behoeve van strandpaviljoens en andere recreatieobjecten)
vergunningplichtig zijn (zie Waterbesluit 6.13). Zandverplaatsingen die vallen
onder de activiteiten van ondergeschikt belang (cf. Waterregeling 6.12) zijn
uitgezonderd van deze vergunningplicht, hiervoor geldt een meldingsplicht.
Bouw manege/paardenstalling
De zandige primaire waterkering op Vlieland wordt volgens de huidige planning
medio 2015-2016 formeel naar de zeereep verlegd. De huidige
uitbreidingsplannen van de manege vallen deels in deze toekomstige primaire
waterkering.
Binnen een primaire waterkering worden verschillende juridische en
beheertechnische zones onderscheiden, die voortkomen uit
duinafslagberekeningen. In de zones met een waterkeringsbelang, bestaan
beperkingen voor de aanwezigheid of (verdere) ontwikkeling van overige functies.
De veiligheidskaders die bij (de verschillende zones van) een primaire waterkering
horen, zullen in acht moeten worden genomen bij de plannen, om de veiligheid
binnendijks te kunnen waarborgen.
Bij zandverplaatsingen en bouwwerken wordt de afstand tot de duinvoet bepaald door
RWS.
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Voor de uitbreidingsplannen van de manege zal ook een bestemmingsplanwijziging
nodig zijn. De gemeente dient bij een bestemmingsplanwijziging ook rekening te
houden met de toekomstige ligging van de waterkering met bijbehorende
reserveringszones en de bijbehorende voorwaarden vanuit waterveiligheidsbelang.
De gemeente is daarnaast gehouden aan de kaders met betrekking tot bouwen in
het kustfundament en de reserveringszones, zoals gesteld in het Besluit Algemene
regels ruimtelijke ordening (Barro) en het Streekplan Fryslân met bijbehorende
Verordening Romte.
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Belangrijkste voorwaarden die vanuit waterveiligheidsbelang aan een ingreep
worden gesteld, zijn:
Er is geen sprake van feitelijke belemmering van het meegroeien met de
zeespiegel, van de kustlijnzorg (suppleties) of van de versterking van het
zandige kustfundament;
Er is geen sprake van een feitelijke belemmering van het onderhoud, de
huidige veiligheid of de toekomstige versterking van de primaire waterke
ring, inclusief de ruimte nodig voor 200 jaar zeespiegelstijging;
De activiteit moet per saldo positief bijdragen aan de strategie van het
zandig kustfundament (periode 50-200 jaar). Sedimenthuishouding op het
terrein moet gelijk blijven of groter worden (het zandvolume dat nodig is
voor het garanderen van de veiligheid en voor het handhaven van de kust
lijn niet mag afnemen).
-

-

-

De uitbreidingsplannen vallen binnen de zg. reserveringszone en deels binnen de
kernzone en afslagzone van de toekomstige primaire waterkering (zie figuur in de
bijlage). Vanuit veiligheidsoptiek heeft een verbouwingslocatie buiten de
afslagzone en buiten de kernzone van de waterkering de voorkeur dat wil zeggen;
landwaarts van de betekende afslaglijn en kernzone (zie figuur in bijlage). De
locatie binnen het huidige bouwvlak zou hieraan voldoen.
In een primaire waterkering is een bouwwerk conform de huidige plannen in
principe dus ongewenst, maar onder bepaalde voorwaarden mogelijk. In
aanvulling op de hierboven genoemde belangrijkste voorwaarden vanuit
waterveiligheidsbelang, geldt dat;
•
de (toekomstige) kering mag door de voorgenomen bebouwing niet zwak
ker worden dan nu vanuit de berekeningen is aangetoond;
•
de (toekomstige) bebouwing dient voor RWS toetsbaar te blijven; het ob
ject mag de waterkering niet negatief beïnvloeden.
•
de manege in het duin (afslagzone) moet wordt gefundeerd op palen;
•
de extra zandonttrekkingen moeten worden gecompenseerd (totaal volu
me onttrekking + toeslag2) en in het afslagprofiel beschikbaar zijn.
Bij de gekozen oplossing dient (door de initiatiefnemer) te worden aangetoond dat
deze duurzaam veilig is en dat aan bovenstaande waterveiligheidsvoorwaarden
wordt voldaan. Hierbij dient zeespiegelstijging en de veranderende golfbelasting
meegenomen worden. Deze zijn af te leiden uit de reguliere rekenregels voor
ontwerpen van zandige keringen3.
2

Conform nieuwste inzichten Deltares (Geavanceerde toetsing duinwaterkeringen (concept),
Programma Sterkte en Belasting van Waterkeringen).
Technisch Rapport Duinafsiag. Beoordeling van de veiligheid van duinen als waterkering ten
behoeve van Voorschrift Toetsing op Veiligheid 2006. Uitgegeven door WLI Delft Hydraulics
(H4357).
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Ik neem aan u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. We zijn
uiteraard bereid bij vragen van uw kant een nadere toelichting te geven en
worden graag op de hoogte gehouden van verdere ontwikkelingen. Een afschrift
van deze brief zal naar de gemeente Vlieland worden verstuurd.

Rijkswaterstaat Noord
-Nederland

Hoogachtend,
hoofd van de afdeling Vergunningverlening,
Rijkswaterstaat Noord-Nederland,

Mr. J.M. Weststeijn
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De verplaatsing en nieuwbouw van de manege en de uitbreiding van
strandpaviljoen “het Badhuys” op Vlieland; een ecologische beoordeling.
1. Inleiding.
Ten oosten van hotel Seeduyn op Vlieland ligt een manege die deel uitmaakt van het hotel.
WestCord hotels heeft een plan laten ontwikkelen om het oude manegegebouw te slopen en een
nieuwe manege te bouwen. De stallen worden op het bouwperceel gebouwd, echter zodanig dat ze
vrijwel volledig door duinzand zullen worden afgedekt, zodat ze visueel deel gaan uitmaken van de
aangrenzende zeereepduinen. De rijbak wordt gedraaid, echter zodanig dat deze binnen het huidige
bouwvlak komt te liggen. Daarnaast is WestCord hotels van plan het strandpaviljoen “het Badhuys” in
oppervlak uit te breiden, waarbij ook sprake is van een tweede verdieping boven een deel van het
paviljoen. Rho Adviseurs voor Leefruimte brengt aan WestCord hotels advies uit over de haalbaarheid
van het plan in relatie tot de ruimtelijke ordening van het plangebied.
Een vraag daarbij is of dan wel in hoeverre de plannen gevolgen hebben voor de beschermde
natuurwaarden in de directe omgeving van het plangebied. Een groot deel van het oppervlak van
Vlieland valt binnen de grenzen van drie verschillende Natura2000-gebieden waarop de
Natuurbeschermingswet 1998 van toepassing is. Het plangebied valt echter zelf niet binnen een van
de Natura2000-gebieden. Omdat de afstand van het plangebied tot de grens van het Natura2000gebied gering is, is het in theorie mogelijk dat de uitvoering van de plannen gevolgen heeft voor de
instandhoudingsdoelen van het Natura2000-gebied. Het is daarom wettelijk verplicht een ecologische
beoordeling te laten opstellen. Ook speelt de Flora- en faunawet en de Provinciale Ecologische
Hoofdstructuur een rol.
Rho Adviseurs voor Leefruimte heeft aan Zumkehr Ecologisch Adviesbureau te Midsland –
Terschelling de opdracht gegeven een ecologische beoordeling van het plan op te stellen. De
beoordeling kan worden beschouwd als een voortoets volgens het afwegingskader van Natura2000.
2. Het plan en het plangebied.
2.1. Manege.
Het plan betreft de sloop van het huidige verouderde manegegebouw, en de bouw van een
nieuwe manege. De gezamenlijke stalruimte van de nieuw te bouwen manege heeft een oppervlak
van 140 bij 360 meter. De stallen worden gebouwd binnen het bouwvlak van de huidige manege direct
grenzend aan het ten noorden ervan liggende zeereepduin. De stallen worden met duinzand afgedekt,
zodanig dat de gebouwen in het landschap vrijwel aan het zicht worden onttrokken. Op de plaats van
de huidige manegegebouwen zal een kantoortje met lesruimte worden gebouwd, en is ruimte voor
een rijbak, een hooimijt en een deels ondergronds te bouwen mestsilo. De nieuwe rijbak wordt ten
opzichte van de bestaande rijbak gedraaid. Ook is de ondergrondse mestsilo ten dele buiten het
bouwvlak ingetekend.
2.2. Strandpaviljoen “het Badhuys”.
Het strandpaviljoen “het Badhuys” wordt in westelijke richting in oppervlak iets uitgebreid. Het
bouwvlak wordt inclusief terras vergroot van 600 m² tot 1000 m². Het nieuwe paviljoen dat op het
bouwvlak wordt gebouwd heeft over een deel van het gebouw een tweede verdieping.
2.3. Plangebied.
Het plangebied bestaat uit twee gescheiden gedeelten. De manege ligt ten oosten van het hotel
Seeduyn. Doordat tussen Seeduyn en de manege twee tennisbanen liggen is min of meer sprake van
aaneensluitende bebouwing. Ten noorden van de manege liggen duinen van de Vlielander zeereep.
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Ten oosten ervan ligt onbebouwd open duin. Ten zuiden van de manege ligt het gebied van
recreatiewoningen Duinkersoord.
Het Badhuys staat op het Noordzeestrand aan de westzijde van de strandovergang aan het einde
van de Vlielander badweg.
Zie verder het overzichtskaartje in het rapport.
3. Informatiebronnen.
Voor het opstellen van dit rapport is gebruik gemaakt van beschikbare informatie met betrekking
tot het voorkomen van beschermde natuurwaarden op Vlieland. Alleen gegevens van na 2000 zijn
benut. Oudere gegevens worden als niet relevant beschouwd.
Wat betreft de vegetatiekundige gegevens is gebruik gemaakt van de vegetatiekartering van Buro
Bakker (Buro Bakker, 2007) en de resultaten van de vegetatiekartering van 2013 (Altenburg &
Wymenga, nog niet gepubliceerd). Vogelkundige gegevens zijn afkomstig van de in opdracht van
Staatsbosbeheer uitgevoerde broedvogelinventarisatie (SOVON, 2005).
Met betrekking tot het voorkomen van Habitattypen is gebruik gemaakt van de concepthabitattypenkaart die deel uitmaakt van het concept-beheerplan Natura2000 Vlieland van de Dienst
Landelijk Gebied (DLG, 2012).
Om aanvullende gegevens te verkrijgen is in maart 2014 een bezoek aan het plangebied
gebracht.
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4. Wettelijk kader.
4.1. De Natuurbeschermingswetgeving in Nederland.

In dit hoofdstuk is de relevante ecologische wet- en regelgeving kort samengevat. Voor een
precieze weergave van juridisch relevante teksten raadplege men de oorspronkelijke uitgaven van de
wetsteksten. De wettelijke bescherming van natuurwaarden valt in grote lijnen uiteen in twee delen:
gebiedsbescherming (§4.1.1) en soortbescherming (§4.1.2).
4.1.1. Gebiedsbescherming
Bij gebiedsbescherming worden gebieden met bijzondere natuurwaarden wettelijk beschermd.
Het gaat daarbij om de Natura2000 gebieden (Speciale beschermingszones; SBZ’s), natuurreservaten
in het kader van de Natuurbeschermingwet, de Ecologische Hoofdstructuur en de Planologische
Kernbeslissing Waddenzee III.
Natuurbeschermingswet
In de in oktober 2005 in werking getreden nieuwe Natuurbeschermingswet 1998 is de
gebiedsbescherming geregeld van Natura2000 gebieden en van Beschermde Natuurmonumenten.
Deze gebieden omvatten de SBZ’s, de Natuurmonumenten in het bezit van het rijk c..q.
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten in particulier eigendom. De SBZ’s die in het kader van de
Habitatrichtlijn zijn vastgesteld worden ook wel Habitatrichtlijngebieden genoemd. Ze zijn aangewezen
vanwege bijzondere habitats en soorten (de zogenaamde ‘kwalificerende waarden’), genoemd in
respectievelijk bijlage I en bijlage II van de richtlijn. De SBZ’s in het kader van de Vogelrichtlijn staan
ook wel bekend als Vogelrichtlijngebieden. Ze zijn aangewezen ter bescherming van het leefgebied
van bedreigde vogels en trekvogels. Als projecten en andere handelingen in of nabij een Natura 2000
gebied of Beschermd Natuurmonument plaatsvinden, moet onderzocht worden of deze significant
negatieve effecten op de kwalificerende waarden van de SBZ of de natuurlijke kenmerken van het
Beschermde Natuurmonument hebben. Als uit deze beoordeling blijkt dat de SBZ wordt aangetast, of
duidelijke twijfel bestaat over het uitblijven van die aantasting, kan het bevoegd gezag (Gedeputeerde
Staten of de Minister onder wiens verantwoordelijkheid het gebied beheerd wordt) slechts vergunning
verlenen voor de gevraagde activiteit als er geen alternatieven zijn, er een dwingende reden van groot
openbaar belang met die activiteit is gemoeid en vóór de ingreep compensatie van natuurwaarden is
gerealiseerd. Voor Beschermde Natuurmonumenten geldt eveneens de genoemde voorwaarde van
‘dwingende redenen van groot openbaar belang’ voor vergunningverlening bij ‘aantasting van de
natuurlijke kenmerken’; een onderzoek naar alternatieven of het uitvoeren van compenserende
maatregelen is echter niet verplicht.
Ecologische Hoofdstructuur
De Ecologische hoofdstructuur (EHS) is onderdeel van het rijksbeleid voor een netwerk van
natuurgebieden door Nederland. Waar de grenzen nog globaal zijn vastgesteld, moeten
onomkeerbare ingrepen voorkomen worden. Na vaststelling van de exacte grenzen zijn ruimtelijke
ingrepen binnen de EHS niet toegestaan. In uitzonderingsgevallen kan het Rijk de natuurwaarden en
functies van het EHS-gebied laten wijken voor andere functies van groot maatschappelijk belang. De
initiatiefnemer dient deze belangen en mogelijke alternatieven uitgebreid te motiveren. Daarnaast
dient hij compenserende dan wel mitigerende (verzachtende) maatregelen te treffen (Ministerie van
LNV 2003).
In vrijwel geheel Friesland is inmiddels de feitelijke Provinciale Ecologische Hoofdstructuur
vastgesteld (Streekplan Fryslân 2006). In het streekplan is verwoord dat een algemene zorgplicht
bestaat voor de instandhouding van kwetsbare soorten. Ruimtelijke ingrepen in de EHS zijn niet
toegestaan als deze de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten, tenzij
er geen reële alternatieven zijn én er sprake is van ‘redenen van groot openbaar belang’. Voor
Vogelrichtlijngebieden of Natuurbeschermingswetgebieden – zoals hier het geval is – gelden
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aanvullende eisen. In het geval van een ingreep worden alle nodige mitigerende maatregelen
getroffen. Bij Habitatrichtlijngebieden met prioritaire soorten en/of habitats, zijn onder ‘dwingende
redenen van groot openbaar belang’ niet begrepen ‘redenen van sociale of economische aard’. Bij
natuurcompensatie is een uitgangspunt dat geen netto-verlies optreedt aan waarden voor wat betreft
areaal, kwaliteit en samenhang van de EHS. Voor de Waddeneilanden geldt dat feitelijk alleen
kwalitatieve (geen kwantitatieve compensatie) mogelijk is.
Planologische Kernbeslissing Waddenzee II en III
De planologische kernbeslissing (pkb) Derde Nota Waddenzee (VROM 2001) bevat de
hoofdlijnen van het rijksbeleid voor de Waddenzee (VROM 2001). De pkb is gebiedsgericht van
karakter en integreert het ruimtelijk en ruimtelijk relevante rijksbeleid voor de Waddenzee. De grens
van het pkb-gebied kan worden omschreven als het zeegebied van Den Helder tot de rijksgrens met
Duitsland. Het pkb-gebied wordt aan de noordkant begrensd door onder meer de kwelders en platen
van de Waddenzeekust van de eilanden.
De hoofddoelstelling voor de Waddenzee is de duurzame bescherming en ontwikkeling van de
Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap. Om dit te bereiken is het
beleid onder meer gericht op de duurzame bescherming en/of een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling
van de flora en de fauna en tevens op behoud van de landschappelijke kwaliteiten, met name rust,
weidsheid, open horizon en natuurlijkheid. Nieuwe activiteiten dan wel uitbreiding of wijziging van
bestaande activiteiten met een economische en/of recreatieve betekenis zijn mogelijk, mits zij passen
binnen de hoofddoelstelling voor de Waddenzee.
Met betrekking tot het ontwikkelingsperspectief stelt de pkb onder meer:
De Waddenzee is primair een natuurgebied en een uniek open landschap. De natuurlijke dynamiek
van de fysische processen in de Waddenzee, op de Waddeneilanden en in de Noordzeekustzone
wordt zo min mogelijk beperkt, zodat zich nieuwe platen, geulen en jonge duin- en kustgebieden
kunnen ontwikkelen. De rust, weidsheid en open horizon zijn gewaarborgd en worden hoog
gewaardeerd.
Zeezoogdieren, vissen en (trek)vogels zijn duurzaam verzekerd van voldoende voedsel en rust- en
voortplantingsgebieden.
Het rijksbeleid ten aanzien van de recreatie op de Waddenzee is gericht op het beheersbaar
maken en houden van het recreatief medegebruik en het ontwikkelen van duurzame vormen van
recreatie, waarbij de natuurlijke draagkracht van het gebied uitgangspunt is. Voor het recreatief
medegebruik geldt een zonering waarbij de voor verstoring gevoelige gebieden worden ontzien.
Voorts wordt gesteld dat de flora en fauna van de Waddenzee zich meer ongestoord dienen te kunnen
ontwikkelen. Zeehonden behoeven voldoende voedsel en rustplaatsen. Hetzelfde geldt voor de vogels
die voldoende ongestoorde hoogwatervluchtplaatsen moeten kunnen vinden en op acceptabele
vluchtafstand over voldoende voedsel moeten beschikken, wat zij aldaar ongestoord tot zich moeten
kunnen nemen. Een meer ongestoorde ontwikkeling van de Waddenzee is alleen mogelijk wanneer
het menselijk gebruik van het gebied hierop (meer) wordt afgestemd (bijvoorbeeld via zonering) of
indien bepaald gebruik - op termijn – wordt afgebouwd. Richting het jaar 2030 zet het kabinet hierop
in.
Nieuwe activiteiten en uitbreiding of wijziging van bestaande activiteiten in de Waddenzee
dienen daarom aan de hoofddoelstelling te worden getoetst. Het afwegingskader dient ook te worden
toegepast voor activiteiten buiten het pkb-gebied die de wezenlijke kenmerken of waarden van de
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Waddenzee kunnen aantasten (externe werking). Het afwegingskader komt sterk overeen met
dat van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Elementen hieruit zijn:
Nagegaan dient te worden of er sprake is van aantasting van wezenlijke kenmerken of waarden van
de Waddenzee.
Er dient rekening te worden gehouden met eventuele cumulatieve effecten van verschillende
activiteiten op de wezenlijke kenmerken of waarden van de Waddenzee.
Toestemming voor een activiteit kan slechts worden gegeven nadat zekerheid is verkregen dat de
activiteit de wezenlijke kenmerken of waarden van de Waddenzee niet zal aantasten. Het
voorzorgbeginsel brengt met zich mee dat er bij twijfel wordt uitgegaan van aantasting van wezenlijke
kenmerken of waarden en van de meest verstrekkende effecten voor de Waddenzee (worst-case
scenario).
Voor een activiteit die leidt tot aantasting van de wezenlijke kenmerken of waarden en
waarvoor geen reële alternatieven aanwezig zijn dient te worden nagegaan of er sprake is van
dwingende redenen van groot openbaar belang.
Bij een activiteit die leidt tot een aantasting van de wezenlijke kenmerken of waarden dienen
mitigerende en compenserende maatregelen getroffen te worden. Deze maatregelen dienen in
onderlinge samenhang te worden bezien waarbij de eis geldt dat geen netto verlies aan wezenlijke
kenmerken of waarden optreedt.

Verdere gebiedsbescherming
De verdere bescherming van natuurgebieden is in beginsel geregeld in bestemmingsplannen
die voor alle gronden in Nederland zijn opgesteld wegens de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
4.1.2. Soortbescherming.
Flora- en faunawet
Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Hierin is de soortbescherming
geregeld. Daarnaast geldt voor álle in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving
de ‘zorgplicht’.
Zorgplicht
De zorgplicht houdt in dat iedereen dient te voorkomen dat zijn handelen nadelige gevolgen
voor flora en fauna heeft. Als dat niet mogelijk is, dienen die gevolgen zoveel mogelijk beperkt of
ongedaan gemaakt te worden (artikel 2 Flora- en faunawet). De zorgplicht geldt altijd, zowel voor
beschermde als onbeschermde soorten. Op overtreding van artikel 2 staan overigens geen sancties.
Beschermde soorten
In de Flora- en faunawet heeft de overheid van nature in Nederland voorkomende planten- en
diersoorten aangewezen die beschermd moeten worden. Ook de beschermde soorten onder de
Europese richtlijnen (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn) zijn hierin opgenomen. De bescherming houdt in
dat het verboden is om beschermde, inheemse planten te beschadigen (artikel 8). Het is ook
verboden om beschermde, inheemse dieren te doden, verontrusten, dan wel hun nesten, holen of
andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, te vernielen, uit te halen of te
verstoren (artikelen 9 tot en met 12).
Zorgvuldig handelen
‘Zorgvuldig handelen’ (artikelen 2b, 2c, 2d en 16c AMvB) gaat verder dan het voldoen aan de
zorgplicht. Dit begrip is gekoppeld aan de beschermde soorten waarvoor ontheffing kan worden
aangevraagd. Niet-zorgvuldig handelen is strafbaar. Zorgvuldig handelen vereist altijd een inspanning
om te overzien wat de beoogde ingreep teweeg zal brengen. Een initiatiefnemer moet bijvoorbeeld
altijd vooraf inventariseren welke beschermde, niet-vrijgestelde soorten aanwezig zijn in een gebied
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waar een ingreep is gepland. Ook moet hij in redelijkheid alles doen of laten om te voorkomen, of
zoveel mogelijk te beperken, dat de artikelen 8-12 van de Flora- en faunawet worden overtreden. De
eerste stap daartoe is een goede planning om bijvoorbeeld verstoring van dieren in de
voortplantingstijd te voorkomen.
Drie beschermingsregimes
Met ingang van 2005 zijn een aantal wijzigingen van Algemene Maatregelen van Bestuur
(AMvB) bij de Flora- en faunawet in werking getreden. Hierdoor is het beschermingsregime van
inheemse beschermde planten en dieren veranderd. Er zijn nu drie categorieën van soorten. De
indeling is bepaald door de zeldzaamheid of de mate van bedreiging van de soorten in Nederland,
waarbij ook de beschermde soorten onder de Habitatrichtlijn zijn ingepast. Het gaat om de volgende
beschermingscategorieën:
soorten waarvoor vrijstelling mogelijk is (licht beschermde soorten);
soorten waarvoor vrijstelling mogelijk is, mits aantoonbaar wordt gewerkt conform een goedgekeurde
gedragscode (middelzwaar beschermde soorten);
soorten waarvoor ontheffing moet worden aangevraagd (zwaar beschermde soorten).
Categorie 1. De eerste categorie geldt voor een aantal beschermde, maar algemeen voorkomende
planten- en diersoorten (zoals Zwanenbloem, Bosmuis, Bunzing, Bruine kikker), volgens tabel 1 bij de
AMvB. De wetgever gaat er vanuit dat verlening van vrijstelling voor deze soorten geen afbreuk doet
aan hun huidige, gunstige staat van instandhouding. Voor deze soorten geldt wél de zorgplicht (zie
hiervoor).
Categorie 2. De tweede categorie geldt de soorten die zijn vermeld in tabel 2 bij de AMvB. De
gedragscode die voor vrijstelling is vereist moet ter goedkeuring worden ingediend bij de minister van
LNV. De gedragscode moet vermelden hoe bij het uitvoeren van de werkzaamheden schade aan
planten en dieren en hun verblijfplaatsen voorkomen - of zoveel mogelijk beperkt - wordt. Er moet
aantoonbaar volgens de gedragscode worden gewerkt om te voldoen aan de bewijslast. Dit betekent
dat de werkprocessen gedocumenteerd moeten worden.
Als er nog geen gedragscode is, moet bij overtreding van de artikelen 8-12 een ontheffing worden
aangevraagd. De toetsing die dan plaatsvindt, betreft een ‘lichte toets’. Hierbij wordt alleen getoetst of
de activiteiten de gunstige staat van instandhouding van een soort in gevaar brengen. Deze toets
vereist vrijwel altijd dat er inzicht moet zijn in de betekenis van het plangebied als leefgebied voor de
soort in relatie tot de omliggende populaties. Als dat inzicht niet bestaat, dient daar onderzoek naar
plaats te vinden. Dat kan betekenen dat ook onderzoek buiten het plangebied nodig is.
Categorie 3. De soorten van de derde categorie zijn in tabel 3 van de AMvB genoemd. Deze tabel
bevat de soorten die op bijlage IV van de Habitatrichtlijn staan en andere aangewezen soorten.
Wanneer verbodsbepalingen worden overtreden is een ontheffingsaanvraag nodig, die wordt getoetst
aan drie criteria (de zogenaamd ‘uitgebreide toets’):
de ingreep doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort;
er is geen alternatief voor de ingreep;
er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang.
Voor een ontheffing moet aan alle drie de criteria voldaan zijn.
Vogels
Voor vogels geldt een algemene bescherming, waarbij het verboden is vogels en hun nesten in het
broedseizoen te verstoren. Dat betekent dat het in die periode niet is toegestaan om werkzaamheden
in een gebied te starten die bedreigend zijn voor broedvogels. Voor de meeste soorten geldt een
broedseizoen van 15 maart tot en met 15 juli. Wanneer vóór het broedseizoen wordt gestart met de
schadelijke werkzaamheden, is de kans zeer gering dat daar broedvogels gaan nestelen.
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Met ingang van 26 augustus 2009 heeft het ministerie van LNV (nu EL&I) een nieuw beleid ten
aanzien van broedvogels ingezet. Verblijfsplaatsen van broedvogels zijn door de Flora- en faunawet
beschermd. De Flora- en faunawet kent hierbij geen standaardperiode voor het broedseizoen meer.
Het gaat bovendien om individuele broedgevallen.
De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest. Deze eenmalig te gebruiken nesten vallen
onder de bescherming van artikel 11 van de Flora- en faunawet in de periode dat deze daadwerkelijk
gebruikt worden. Van een beperkt aantal vogels is de nestlocatie het gehele jaar beschermd door de
Flora- en faunawet. Het betreft dan vogels die:
- het gehele jaar door gebruik maken van hun nestlocatie als vaste rust- en/of verblijfsplaatsen;
- erg honkvast en al dan niet koloniebroeders zijn. Deze soorten keren ieder jaar naar dezelfde
locaties terug. De voorwaarden waaraan de nestlocaties moeten voldoen zijn erg specifiek en
vaal slechts in beperkte mate in het landschap beschikbaar;
- jaar in jaar uit van het zelfde nest gebruik maken en zelf niet of nauwelijks in staat zijn om een
eigen nest te bouwen.
Indien een jaarrond beschermd nest is aangetroffen moet altijd een omgevingscheck uitgevoerd
worden. Een deskundige dient dan te onderzoeken of er voor de soort in de omgeving voldoende
plekken en materiaal aanwezig zijn om zelf een vervangende locatie te vinden en een vervangend
nest te maken. Indien dit niet mogelijk is, dient een vervangende nestlocatie aangeboden te worden.
Wanneer dit ook niet mogelijk blijkt, dient een ontheffing aangevraagd te worden.
Ontheffing kan alleen verkregen worden op grond van een wettelijk belang uit de Vogelrichtlijn.
Wettelijke belangen zijn:
- bescherming van Flora- en fauna;
- veiligheid van het luchtverkeer;
- volksgezondheid of openbare veiligheid.
De nesten van de volgende vogelsoorten zijn het hele jaar beschermd:
- Boomvalk
- Buizerd
- Gierzwaluw
- Grote gele kwikstaart
- Havik
- Huismus
- Kerkuil
- Oehoe
- Ooievaar
- Ransuil
- Roek
- Slechtvalk
- Sperwer
- Steenuil
- Wespendief
- Zwarte wouw.
Rode Lijsten
Nederland heeft voor een aantal bedreigde en kwetsbare planten- en diergroepen Rode
Lijsten samengesteld. De doelstelling van de Rode Lijst is het bieden van duurzame bescherming aan
een soort en zijn leefgebied. De Rode Lijst bestaat uit Nederlandse soorten die vanwege hun
aantalsverloop of kwetsbaarheid speciale aandacht nodig hebben om hun voorkomen in ons land
veilig te stellen. Hoewel de Rode Lijsten voor de meeste soortgroepen officieel door het ministerie van
LNV zijn vastgesteld, hebben ze geen juridische status. Een aantal Rode-Lijstsoorten is
ondergebracht in de Flora- en faunawet.
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4.2. Welke natuurbeschermingswetgeving is van toepassing op het plangebied?
4.2.1. Natuurbeschermingswet 1998 en Natura2000 gebieden.
Op Vlieland is sprake van drie Natura2000-gebieden die vallen onder de Natuurbeschermingswet
1998, namelijk:
- Duinen Vlieland
- Noordzeekustzone
- Waddenzee.
Het plangebied zelf is niet gelegen binnen de grenzen van een van de Natura2000-gebieden,
maar ligt op een geringe afstand van de grens van Natura2000-gebied Duinen Vlieland en
Natura2000-gebied Noordzeekustzone.
De locatie van de manege maakt geen deel uit van een Natura2000-gebied. Hetzelfde geldt voor
de zeereepduinen ten noorden ervan. De grens met Natura2000-gebied Noordzeekustzone ligt hier
aan de zeezijde van de zeereepduinen op ongeveer 80 meter noordelijk van de manege. Het open
duingebied ten oosten van de manege maakt deel uit van Natura2000-gebied Duinen Vlieland.
Tussen de manege en de grens met het Natura2000-gebied ligt echter een smalle strook duin, welke
niet tot het Natura2000-gebied behoort.
De locatie van het Badhuys ligt op het Noordzeestrand van Vlieland. De grens met Natura2000gebied Noordzeekustzone is echter dusdanig getrokken dat het paviljoen en een smalle strook er
omheen buiten het Natura2000-gebied ligt. De tussen het paviljoen en de hotels liggende
zeereepduinen maken geen deel uit van een Natura2000-gebied. De grens met Natura2000-gebied
Duinen Vlieland ligt op enkele honderden meters afstand westelijk en oostelijk van het Badhuys.
Het Natura2000 gebied Waddenzee valt volledig buiten het plangebied. De afstand van het
plangebied tot deze twee Natura2000-gebieden is dermate groot, dat een toetsing met betrekking tot
de instandhoudingsdoelen van deze gebieden niet nodig is.
Een toetsing van het plan aan de randvoorwaarden van Natura2000 is derhalve alleen nodig met
betrekking tot Natura2000-gebied Noordzeekustzone en Natura2000-gebied Duinen Vlieland.
4.2.2. Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.
De begrenzingen die door de Provincie Friesland zijn vastgesteld in het kader van de Ecologische
Hoofdstructuur komen in het plangebied overeen met die van de Natuurbeschermingswet 1998.
Bebouwde gebieden, waaronder ook de manege en het bouwvlak van het Badhuys, vallen buiten de
begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur. De locatie voor de bouw van de stallen ten noorden
van het huidige bouwvlak van de manege maakt eveneens geen deel uit van de EHS. Hetzelfde geldt
voor het gedeelte voor uitbreiding van het bouwvlak van het Badhuys.
4.2.3. PKB-Waddenzee III.
De PKB-Waddenzee beschermt het Nederlandse waddengebied. Het plangebied ligt niet binnen
de grenzen van het PKB-gebied en ook niet langs de rand. De PKB-Waddenzee is dan ook niet van
toepassing.
4.2.4. Flora- en faunawet.
De soorten die beschermd zijn in het kader van de Flora- en faunawet zijn ook beschermd in het
plangebied. Uitvoering van de plannen is alleen mogelijk als er ten aanzien van de beschermde
soorten gehoor wordt gegeven aan de zorgplicht en zorgvuldig handelen. Van belang is echter dat
door middel van een Algemene Maatregel van Bestuur de soorten zijn ingedeeld in drie categorieën
met drie beschermingsregimes. Voor soorten uit categorie 1 (algemene soorten) geldt een vrijstelling,
voor soorten uit categorie 2 geldt een vrijstelling als wordt voldaan aan de principes van zorgplicht en
zorgvuldig handelen, dat wil zeggen dat bij uitvoering van de plannen een gedragscode wordt
opgesteld waaruit blijkt dat binnen het plangebied ruimte blijft voor de beschermde soorten en bij de
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uitvoering van de plannen met de soorten rekening wordt gehouden. Indien hieraan wordt voldaan
geldt ook voor soorten uit categorie 2 een vrijstelling van de Flora- en faunawet. Een aanvraag voor
een ontheffing van de Flora- en faunawet is alleen nodig indien in het plangebied soorten voorkomen
uit categorie 3, of als soorten van categorie 2 voorkomen maar niet aan de eisen van zorgplicht en
zorgvuldig handelen kan worden voldaan.
4.3. De instandhoudingsdoelen van Natura2000-gebied Duinen Vlieland.
De volgende instandhoudingsdoelen zijn voor Natura2000-gebied Duinen Vlieland geformuleerd
(prioritaire typen en soorten zijn aangeduid met een *):
Habitattypen.
- H1310. Eenjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia ssp. en andere
zoutminnende soorten.
- H1330. Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae).
- H2120. Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (“witte duinen”).
- H2130. * Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (‘grijze duinen”)
- H2140. * Vastgelegde ontkalkte duinen met Empetrum nigrum.
- H2150. * Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno – Ulicetea).
- H2160. Duinen met Hippophae rhamnoides.
- H2170. Duinen met Salix repens ssp argentea (Salicion arenariae).
- H2180. Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied.
- H2190. Vochtige duinvalleien
Soorten.
- H 1930. Groenknolorchis (Liparis loeselii).
Broedvogels:
- Lepelaar
- Bruine kiekendief
- Blauwe kiekendief
- Porseleinhoen
- Kluut
Trekvogels en overwinteraars.
- Aalscholver
- Pijlstaart
- Slobeend
- Eider
- Tureluur
- Kleine mantelmeeuw
- Tapuit.
De instandhoudingsdoelen zijn vastgelegd in het definitieve aanwijzingsbesluit voor het
Natura2000-gebied “Duinen Vlieland”, maar zijn enigszins gewijzigd ten opzichte van het concept
aanwijzingsbesluit. Onder meer is de Velduil uit de lijst van broedvogels geschrapt.
De kernopgaven voor Natura2000- gebied “Duinen Vlieland” luiden als volgt:
- Ruimte voor natuurlijke verstuiving in de witte en embryonale duinen, onder meer van belang
als habitat van de Kleine mantelmeeuw en de Strandplevier.
- Uitbreiding en herstel van de kwaliteit van de grijze duinen als habitat van Tapuit en Blauwe
kiekendief door het tegengaan van vergrassing en verstruweling.
- Behoud oppervlakte en kwaliteit duinen met Kraaiheide
- Behoud oppervlakte en kwaliteit vochtige duinvalleien (kalkrijk).
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4.4. De instandhoudingsdoelen van Natura2000-gebied Noordzeekustzone.
De speciale beschermingszone is aangewezen voor de
volgende natuurlijke habitattypen opgenomen in bijlage I van richtlijn 92/43/EEG
(prioritaire typen aangeduid met een sterretje):
H1110 Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken
H1140 Slik- en zandplaten
H1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia spp.
en andere zoutminnende soorten
H1330 Atlantische schorren (Glauco Puccinellietalia maritimae)
H2110 Embryonale wandelende duinen
H2120 Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (“witte
duinen”)
H2190 Vochtige duinvalleien
De speciale beschermingszone is aangewezen voor de
volgende soorten opgenomen in bijlage II van richtlijn 92/43/EEG (prioritaire typen
aangeduid met een sterretje):
H1095 Zeeprik
H1099 Rivierprik
H1103 Fint
H1351 Bruinvis
H1364 Grijze zeehond
H1365 Gewone zeehond.
Vogelrichtlijn soorten.
Het gebied is aangewezen op basis van de volgende soorten broedvogels:
Dwergstern
Bontbekplevier
Strandplevier.
Het gebied is aangewezen op basis van de volgende soorten trekvogels:
Drieteenstrandloper.
Rosse Grutto, Kanoet, Bonte strandloper, Wulp (hoogwatervluchtplaatsen).
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5. De natuurwaarden van het plangebied en de directe omgeving.
5.1. Noordzeestrand.
5.1.1.

Vegetatie.

Het Noordzeestrand nabij het plangebied kent geen enkele vorm van begroeiing. Het strand is
betrekkelijk smal. De natuurlijke dynamiek van het gebied laat de ontwikkeling van een natuurlijke
vegetatie niet toe. Er zijn geen groeiplaatsen van Biestarwegras (Elytrigia juncea boreoatlantica)
aanwezig, waardoor ook geen embryonale duinen voorkomen.
De zeezijde van de zeereep maakt deel uit van Natura2000-gebied Noordzeekustzone. De
vegetatie bestaat hier nagenoeg uitsluitend uit Helm (Ammophila arenaria). Lokaal komen binnen de
zone met een sterke windexpositie ook groeiplaatsen voor van Zandhaver (Leymus arenarius), en
Zeemelkdistel (Sonchus arvensis maritimus).
5.1.2.

Vogels.

Op het Noordzeestrand nabij het plangebied komen geen broedvogels voor.
De getijdenzone en de strekdammen worden gebruikt als foerageergebied door enkele
soorten kustvogels. De voornaamste daarvan is de Drieteenstrandloper, een soort die ook als
instandhoudingsdoel van het Natura2000-gebied geldt.
5.1.3.

Overige natuurwaarden.

De getijdenzone van het strand wordt beschouwd als een beschermd habitattype binnen
Natura2000-gebied Noordzeekustzone. Het betreft dan Habitattype H1140B – Slik- en zandplaten
(Noordzeekust).
5.1.4.

Overig.

Het Noordzeestrand bij het plangebied ligt in het verlengde van de Vlielander badweg. Het
strandgedeelte wordt intensief gebruikt door recreanten. De huidige natuurwaarden handhaven zich
ondanks de hoge recreatiedruk.
5.2. Duingebied.
5.2.1.

Vegetatie.

De duinen van de zeereep ten noorden van de manege en hotel Seeduyn en ten zuiden van
het Badhuys hebben een vegetatie van zeewerende duinen die gerekend wordt tot de Helm-associatie
of Ammophilion. Deze vegetatie wordt gekarakteriseerd door de dominantie van vitale Helm onder
invloed van zeereepdynamiek. Binnen deze vegetatiezone is sprake van een herkenbare gradiënt.
Aan de zeezijde is nagenoeg alleen Helm aanwezig, hoewel lokaal ook Zandhaver en Zeemelkdistel
voorkomen. Op de hogere delen van de zeereep is sprake van een vorm van het vegetatietype waarin
ook Zeemelkdistel en Schermhavikskruid (Hieracium umbellatum) veelvuldig voorkomen. Aan de
binnenzijde van de zeereep is de vegetatie soortenrijker, en komen meer soorten kruiden en ook
bladmossen voor. Karakteristiek zijn hier Geel walstro (Galium verum), Kruipend stalkruid (Ononis
repens repens) en Gewone rolklaver (Lotus corniculatus corniculatus). Deze kruidenrijkere vegetatie
vertegenwoordigt een overgang naar de in de binnenduinen voorkomende Duin-schapengrasgemeenschap (Festuco-Galietum). In de zeereepduinen ten noorden van de manege en Hotel
Seeduyn komt een zeer uitgebreide groeiplaats voor van Zeewinde (Calystegia soldanella). Ook zijn
er groeiplaatsen aanwezig van de door de Flora- en faunawet beschermde Blauwe zeedistel
(Eryngium maritimum). Beide soorten zijn thuis in zeereepsituaties waarin sprake is van verstuivingen,
bij voorkeur bij een iets kalkhoudend substraat. Het kalkhoudende substraat is ter plaatse ontstaan
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tijdens de bouw van het hotel. In de zeereep komen her en der struwelen voor van Duindoorn
(Hippophae rhamnoides).
De vegetatie van de droge duinen aan de binnenzijde van de zeereep wordt voornamelijk gerekend tot
de Duin-Schapengras-gemeenschap. Dit vegetatietype wordt gerekend tot de zogenaamde “grijze
duinen”, tevens een habitattype van Natura2000-gebied Duinen Vlieland. Fijn schapengras (Festuca
filiformis) is er aspectbepalend. Nabij het plangebied komt een kruidenrijke vorm voor, waarin
veelvuldig Geel walstro, Glad walstro (Galium mollugo), Kruipend stalkruid en Gewone rolklaver
voorkomt. Het kruidenrijke type wordt gerekend tot de kalkrijke variant van de grijze duinen, type
H2130A. Ten oosten van de manege komt een uitgestrekt en goed ontwikkeld struweel voor van
Kruipwilg (Salix repens). Dit struweel maakt deel uit van Habitattype H2170 – Kruipwilgstruwelen. Op
een smal paadje door het struweel is een groeiplaats aanwezig van de door de Flora- en faunawet
beschermde Brede wespenorchis (Epipactis helleborine).
Er komen geen plantensoorten voor die beschermd zijn door de Habitatrichtlijn 2 of 4. Groeiplaatsen
van de Groenknolorchis (Liparis loeselii), een Habitatrichtlijnsoort en een van de
instandhoudingsdoelen van het Natura2000-gebied, zijn op Vlieland bekend van de Vliehors en uit
delen van de Kroon’s Polders. In de directe omgeving van het plangebied komt de soort niet voor.
Het bosgebied ten zuiden van Duinkersoord maakt eveneens deel uit van Natura2000-gebied
Duinen Vlieland. Het bos is tussen 1910 en 1930 aangeplant en bestaat voornamelijk uit percelen met
Oostenrijkse den (Pinus nigra nigra), Corsicaanse den (Pinus nigra maritima) en Zeeden (Pinus
pinaster), lokaal afgewisseld met kleine loofhoutpercelen met Zomereik (Quercus robur) en Zachte
berk (Betula pubescens). De struiklaag is sterk ontwikkeld en bestaat voornamelijk uit Amerikaanse
vogelkers (Prunus serotina). De naaldbosvegetatie maakt geen deel uit van een beschermd
habitattype. Het habitattype H2180 – Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale
gebied (Duinbossen), het beschermde habitattype van de loofbossen in de duinen, komt in de
nabijheid van het plangebied niet voor.
In de bospercelen op enige afstand van het plangebied komen groeiplaatsen voor van Kleine
keverorchis (Neottia cordata), een door de Flora- en faunawet beschermde soort. Ook komen lokaal
enige groeiplaatsen van Brede wespenorchis (Epipactis helleborine) in de bermen van bospaden voor.
5.2.2.

Vogels

Binnen het gebied van Duinkersoord komen broedvogels voor die gebonden zijn aan de
struwelen rond de recreatiewoningen of aan open duingebied. Het betreft soorten die goed aangepast
zijn aan menselijke aanwezigheid. Het gaat hier met name om Turkse tortel, Houtduif, Winterkoning,
Heggenmus, Grasmus, Braamsluiper, Fitis, Kneu, Groenling, Merel, Witte kwikstaart, Graspieper,
Kauw, Ekster, en Nachtegaal. Geen van de soorten komt op de kavel van de manege als broedvogel
voor.
Het open duingebied dat deel uitmaakt van Natura2000-gebied Duinen Vlieland is in de omgeving
van het plangebied arm aan broedvogels. Het meest talrijk in open duin is de Graspieper. Verder zijn
in de struwelen van Duindoorn en Kruipwilg aangetroffen Fazant, Ekster, Fitis, Winterkoning,
Grasmus, Braamsluiper, Kneu en Roodborsttapuit.
Er zijn recent (na 2000) geen broedgevallen van de Tapuit vastgesteld.
Broedgevallen van Blauwe kiekendief, Bruine kiekendief, Velduil, Lepelaar, Porseleinhoen, Eider,
Kluut, Dwergstern, Strandplevier, Bontbekplevier en Kleine mantelmeeuw komen in de directe en
ruime omgeving van het plangebied niet voor. Ze zijn binnen afstand van een kilometer van het
plangebied niet vastgesteld.
Het bos ten zuiden van het plangebied is betrekkelijk soortenarm. Voorkomende broedvogels zijn
Vink, Groenling, Houtduif, Ekster, Zwarte kraai, Vlaamse gaai, Fitis, Tjiftjaf, Zwartkop, Merel,
Zanglijster, Roodborst, Winterkoning, Heggenmus, Koolmees, Pimpelmees, Staartmees, Goudhaan,
Fazant, Buizerd en Houtsnip.
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5.2.3

Reptielen en Amfibieën.

In het open duingebied ten noorden van het plangebied komt een populatie voor van de
Zandhagedis (Lacerta agilis). Het betreft hier een Habitatrichtlijn 4 soort die echter geen deel uitmaakt
van de instandhoudingsdoelen van Natura2000- gebied Duinen Vlieland. De soort maakt deel uit van
categorie 3 van de Algemene Maatregel van Bestuur van de Flora- en faunawet, betreffende soorten
die strikt beschermd zijn. Binnen het plangebied zelf, de kavel van de manege, ontbreekt een
populatie van de Zandhagedis, evenals in de direct aangrenzende duinen. Tijdens de inventarisatie in
2014 zijn ter plaatse geen Zandhagedissen aangetroffen, evenmin zijn sporen van de soort
gevonden. De conclusie die hieruit getrokken wordt is dat deze duinen momenteel niet door
Zandhagedissen als leefgebied wordt gebruikt. De vegetatiebedekking is te hoog om het gebied
geschikt te maken als leefgebied voor de Zandhagedis. De Zandhagedis is echter op korte afstand
van het plangebied in de zeereepduinen wel aangetroffen (zie het kaartje achterin dit rapport).
In de omgeving van het plangebied ontbreken vochtige duinvalleien. Er is daarom geen populatie
aanwezig van de Rugstreeppad (Bufo calamita), eveneens een soort van Habitatrichtlijn 4 die niet tot
de instandhoudingsdoelen van het Natura2000-gebied behoort, maar wel strikt beschermd is door de
Flora- en faunawet.
Overige soorten reptielen en amfibieën komen in en rondom het plangebied niet voor.
5.2.4.

Ongewervelden

Er zijn geen populaties vastgesteld van soorten ongewervelden van de Habitatrichtlijn of van
soorten die beschermd zijn door de Flora- en faunawet. Er zijn geen kolonies van de Kale of Behaarde
rode bosmier (Flora- en faunawet) aangetroffen.
5.2.5.

Zoogdieren.

Voorkomende soorten zoogdieren zijn Konijn, Egel, Bosmuis, Huismuis, Gewone bosspitsmuis en
Bruine rat. Er komen geen populaties voor van soorten vleermuizen.
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6.

De effecten van de uitvoering van het plan op de beschermde natuurwaarden van
Natura2000-gebied Duinen Vlieland en Natura2000-gebied Noordzeekustzone.

6.1. Algemeen.
Het plangebied zelf maakt geen deel uit van Natura2000-gebied Duinen – Vlieland of Natura2000gebied Noordzeekustzone. Het beschermingsregime van de Natuurbeschermingswet1998 is
uitsluitend van toepassing op terreinen die deel uitmaken van het Natura2000-gebied. De vraag of de
vegetatie van het plangebied zelf behoort tot een van de beschermde habitattypen van het
Natura2000-gebied is derhalve niet relevant. Ook worden buiten Natura2000-gebied geen
Habitatrichtlijn-soorten of Vogelrichtlijn-soorten onderkend. Van belang is wel aan te geven of de
uitvoering van de plannen effect heeft op de instandhoudingsdoelen binnen de grenzen van een
Natura2000-gebied. Het gaat dan om zgn. externe werking.
Binnen de Natuurbeschermingswet1998 wordt onderscheid gemaakt tussen Projecten, Andere
handelingen en Plannen. Van belang is welke status het hier gepresenteerde plan heeft.
Projecten zijn plannen met een blijvende invloed op de ruimtelijke ordening van het plangebied
(bijvoorbeeld de bouw van woningen, aanleg van wegen e.d.)
Andere handelingen zijn doorgaans activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van het gebied,
maar waarbij geen blijvende veranderingen optreden in de aard van het gebied (bijvoorbeeld
recreatieve activiteiten, buitensporten, theater- en muziekfestival).
Als gevolg van een uitspraak bij de Raad van State is het verplicht gesteld de effecten van
ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, te toetsen. Ze vormen een aparte categorie Plannen.
De status van het hier gepresenteerde plan valt derhalve onder de categorie Projecten. Voor
deze categorie geldt dat het tevens verplicht is de effecten van de uitvoering van het plan te toetsen in
samenhang met andere plannen die in de omgeving worden uitgevoerd, de zogenaamde cumulatieve
werking.
6.2. De manege.
6.2.1. Natura2000-gebied Duinen Vlieland: Habitattypen.
Het open duingebied ten oosten van de manege maakt deel uit van Natura2000-gebied Duinen
Vlieland. Wel is tussen de manege en de grens met het Natura2000-gebied een smalle bufferzone
van enige tientallen meters breed aanwezig welke niet tot het Natura2000-gebied behoort. Binnen het
Natura2000-gebied in de directe omgeving van het plangebied worden de volgende Habitattypen
aangetroffen (prioritaire typen zijn aangeduid met een *):
- H2120 – Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (“witte duinen”)
- H2130A – * Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (“grijze duinen”), kalkrijk
- H2170 - Kruipwilgstruweel
Overige habitattypen komen binnen een afstand van 500 meter van het plangebied niet voor.
In het bosgebied ten zuiden van het plangebied komen op afstand van het plangebied enkele
bospercelen voor die deel uitmaken van een habitattype H2180A – Duinbossen, droog. De afstand
van het plangebied tot de percelen in het bos die tot het Habitattype worden gerekend bedraagt meer
dan 500 meter. Deze afstand is dermate groot dat enig effect van de uitvoering van het plan op het
Habitattype is uitgesloten.
Effecten van het plan op de instandhoudingsdoelen van Natura2000-gebied Duinen – Vlieland
moeten wat betreft de typen worden beoordeeld met betrekking tot mogelijk significant negatieve
effecten op oppervlak en kwaliteit van de hier aangegeven drie habitattypen. De overige typen komen
op een dermate grote afstand van het plangebied voor, dat een significant negatief effect op basis van
de afstand is uitgesloten.
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6.2.2.

Habitatrichtlijn-soorten.

De enige soort die deel uitmaakt van de instandhoudingsdoelen van Natura2000- gebied Duinen
– Vlieland is de Groenknolorchis (Liparis loeselii). De soort komt op Vlieland uitsluitend voor op de
Vliehors en in de Kroon’s Polders, op een tiental kilometers afstand van het plangebied. Een
significant negatief effect van het plan op de Groenknolorchis is uitgesloten.
Zandhagedis en Rugstreeppad zijn door de Habitatrichtlijn 4 beschermde soorten die geen deel
uitmaken van de instandhoudingsdoelen van Natura2000- gebied Duinen – Vlieland. Een analyse van
het effect van het plan op de populatie van deze soorten in het kader van de Habitatrichtlijn is niet
nodig. Wel zijn beide soorten strikt beschermd door de Flora- en faunawet (zie hierna).
Gesteld wordt hier dat binnen een afstand van 2 kilometer van het plangebied geen soorten
voorkomen die deel uitmaken van de instandhoudingsdoelen van het Natura2000- gebied. Significant
negatieve effecten van de bouw van een nieuwe manege op soorten zijn dan ook uitgesloten.
6.2.3.

Vogelrichtlijn-soorten.

De volgende soorten van de Vogelrichtlijn maken deel uit van de instandhoudingsdoelen van
Natura2000- gebied Duinen – Vlieland:
Broedvogels:
- Lepelaar
- Bruine kiekendief
- Blauwe kiekendief
- Porseleinhoen
- Kluut
Trekvogels en overwinteraars.
- Aalscholver
- Pijlstaart
- Slobeend
- Eider
- Tureluur
- Kleine mantelmeeuw
- Tapuit.
Het duingebied in de directe omgeving van het plangebied is in beginsel geschikt als broedgebied
voor de Tapuit. Uit recente broedvogelinventarisaties is gebleken dat er na 2000 geen broedgevallen
van de Tapuit zijn vastgesteld. De soort komt dan ook momenteel niet voor en een significant negatief
effect op de populatie als gevolg van het plan is dan ook uitgesloten.
De overige soorten zijn in recente tijd niet als broedvogel binnen een afstand van een kilometer
van het plangebied vastgesteld. Een significant negatief effect op de populaties van deze soorten is
uitgesloten.
De omgeving van het plangebied heeft geen bijzondere betekenis voor de trekvogels van de
Vogelrichtlijn. Een significant negatief effect op de hierboven genoemde trekvogelsoorten als gevolg
van de uitvoering van het plan is uitgesloten.
Samengevat wordt gesteld dat geen enkel significant negatief effect op de populaties van een van
de soorten van de Vogelrichtlijn als gevolg van de uitvoering van het plan zal ontstaan.
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6.2.4.

De instandhoudingsdoelen van Natura 2000- gebied Duinen –Vlieland en de
Natuurbeschermingswet 1998.

Een belangrijke vraag is of en in hoeverre de uitvoering van het plan leidt tot onaanvaardbare
significant negatieve effecten op een van de instandhoudingsdoelen van Natura2000- gebied Duinen
Vlieland. Indien dergelijke effecten optreden is het plan in beginsel strijdig met de
Natuurbeschermingswet 1998, en is sprake van vergunningplicht. Ook kan worden overwogen of
negatieve effecten kunnen worden voorkomen door het nemen van mitigerende maatregelen.
Mede met inachtneming van het bovenstaande kunnen de volgende conclusies worden getrokken.
- Het plangebied zelf maakt geen deel uit van Natura2000- gebied Duinen – Vlieland. Omdat
het beschermingsregime van de wetgeving alleen van toepassing is binnen de grenzen van
het Natura2000- gebied behoeven effecten van het plan op het plangebied zelf niet nader te
worden overwogen.
- Wel is het van belang rekening te houden met uitstraling bij de uitvoering van het plan naar
buiten,de zogenaamde externe werking, waardoor effecten kunnen ontstaan voor beschermde
natuur binnen het Natura2000-gebied. Een dergelijke uitstraling kan ontstaan tijdens de
bouwactiviteiten, maar ook als gevolg van een toename van de betredingsdruk van het
natuurgebied bij een toename van het recreatief gebruik van de manege.
- Voor zover sprake is van externe werking, uitstraling als gevolg van realisatie van het plan
naar het Natura2000-gebied, wordt uitgegaan van het standpunt dat effecten alleen merkbaar
kunnen zijn in de directe omgeving van het plangebied. In de praktijk wordt meestal uitgegaan
van een afstand van hooguit 500 meter gerekend vanaf het plangebied. Significant negatieve
effecten op natuurwaarden op grotere afstand van het plangebied kunnen op basis van de te
grote afstand op voorhand worden uitgesloten.
- Uit bovenstaande blijkt dat met betrekking tot het voorkomen van soorten van de
Habitatrichtlijn en soorten van de Vogelrichtlijn geen significant negatieve effecten te
verwachten zijn daar binnen een afstand van 500 meter van het plangebied geen van de
aangegeven soorten voorkomt.
- Met betrekking tot de habitattypen is het alleen van belang de effecten op de drie genoemde
habitattypen in kaart te brengen, de overige typen komen op korte afstand van het plangebied
niet voor.
- Daar de uitvoering van het plan zelf, de bouw zich beperkt tot de huidige kavel dat niet tot het
Natura2000-gebied behoort, zijn geen significant negatieve effecten op de habitattypen van
het Natura2000-gebied als gevolg van de uitvoering van het plan te verwachten. De oostrand
van de rijbak ligt wel op enkele meters afstand van de grens van het Natura2000-gebied.
- De concept-habitattypenkaart van de Dienst Landelijk Gebied (DLG,2012) geeft aan waar de
habitattypen in de omgeving van het plangebied voorkomen (zie ook het kaartje in dit rapport).
Daaruit blijkt dat het open duingebied ten oosten van de manege is toegerekend tot enkele
van de habitattypen.
- Habitattype 2120 – Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (‘witte
duinen”) heeft betrekking op de vegetatie van de zeereep die voorkomt onder invloed van
dynamische processen van winderosie. De invloed van deze processen is dermate groot, dat
een negatief effect als gevolg van het plan op het habitattype niet meetbaar is. Een significant
negatief effect van het plan op het habitattype uitgesloten.
- Een significant negatief effect op het moeilijk toegankelijke habitattype H2170 –
Kruipwilgstruweel is alleen al op basis van de vegetatiestructuur van dit habitattype
uitgesloten.
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Habitattype H2130A – Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (“grijze duinen”), kalkrijk, is
een prioritair Habitattype. Een van de kernopgaven van het Natura2000-gebied geeft
betrekking op dit type. Gestreefd wordt naar uitbreiding van het type in oppervlak en naar
behoud en verbetering van de kwaliteit van het type, met name door het tegengaan van
vergrassing en verstruweling. Van belang is het feit dat dit habitattype in stand gehouden
wordt door de aanwezigheid van enige verstuivingsdynamiek, of als gevolg van andere
verjongingsmechanismen die vergrassing en verstruweling kunnen voorkomen. Als gevolg
daarvan is extensieve betreding van het type niet schadelijk voor de kwaliteit ervan.
Integendeel, enige betreding kan juist voor meer dynamiek zorgen, hetgeen voor het
habitattype positief is. De vegetatie in de omgeving van het plangebied staat daarnaast door
de ligging aan de binnenzijde van de zeereep sterker onder invloed van zeereepdynamiek dan
het habitattype in het algemeen. Extensieve betreding van de vegetatie heeft geen significant
negatief effect op het habitattype zowel wat betreft oppervlak als kwaliteit. Een negatief effect
van de uitvoering van het plan op oppervlak en kwaliteit van dit Habitattype is uitgesloten.
Tijdens de bouwwerkzaamheden aan de manege kan gebruik worden gemaakt van de
bestaande toegangswegen, die vallen binnen het gebied van Duinkersoord, dat geen deel
uitmaakt van het Natura2000-gebied. Het gaat dan voornamelijk om de bestaande
toegangsweg naar de manege ten zuiden van hotel Seeduyn. Significant negatieve effecten
als gevolg van het bouwverkeer tijdens de bouw op de natuurwaarden van het Natura2000gebied zijn uitgesloten. Het bouwverkeer zal de grens van het Natura2000-gebied niet
overschrijden.
De vraag kan worden gesteld of na de bouw van de nieuwe manege er sprake zal zijn van
een toename van het gebruik ervan. Deze vraag is vanuit het perspectief van Natura2000
alleen van betekenis indien daardoor een grotere recreatieve druk op de omgeving zal
ontstaan. Het gebruik van de manege beperkt zich echter volledig tot de kavel van de manege
zelf. De manege is bereikbaar via bestaande paden waardoor Natura2000-gebied niet hoeft te
worden betreden of doorsneden. De conclusie is dan ook dat indien sprake zal zijn van een
toename van het aantal gebruikers dit geen negatief effect zal hebben op de Habitattypen.

Conclusie:
Samengevat wordt conclusie getrokken dat er geen sprake is van een verslechtering of verstoring
in de zin van de Natuurbeschermingswet 1998 en dat er geen significant negatieve effecten op de
Habitattypen en soorten van de Habitatrichtlijn of de Vogelrichtlijn zullen optreden in het Natura2000gebied in de omgeving van het plangebied als gevolg van het plan. De uitvoering van het plan is
mogelijk zonder verslechtering of verstoring en zonder significant negatieve effecten op de
instandhoudingsdoelen van het Natura2000-gebied Duinen – Vlieland. Er geldt dus hier geen
vergunningplicht met betrekking tot de Natuurbeschermingswet1998.
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6.2.5.

Natura2000-gebied Noordzeekustzone.

Het plangebied grenst niet direct aan het Natura2000-gebied. De zeereepduinen ten noorden van
de manege maken geen deel uit van het Natura2000-gebied. Dit echter uitgezonderd de afslagzone
aan de zeezijde van de zeereep. Tussen de huidige kavel van de manege en de grens met het
Natura2000-gebied ligt derhalve een zone van bijna 80 meter breed.
De bouw van de manege zal plaatsvinden op de huidige kavel. Het is daardoor niet nodig
terreinen die vallen binnen de grenzen van het Natura2000-gebied te betreden of te berijden. De
toegangsweg naar de manege, gelegen ten zuiden van hotel Seeduyn, benadert de grens van
Natura2000-gebied Noordzeekustzone nergens. Derhalve wordt geconcludeerd dat de bouw van de
manege mogelijk is zonder enig negatief effect op de instandhoudingsdoelen van het Natura2000gebied.
Toekomstige gebruikers van de manege gebruiken de bestaande toegangsweg, waardoor zij niet
in de buurt komen van het Natura2000-gebied. Een negatief effect op de instandhoudingsdoelen als
gevolg van toekomstig gebruik van de manege is uitgesloten.
Habitattypen:
De zeezijde van de zeereepduinen wordt ten dele gerekend tot Habitattype H2120 – Witte duinen.
Omdat tussen het plangebied en deze delen van de zeereep een buffer ligt van 80 meter, en voor de
uitvoering van het plan de grens met Natura2000-gebied Noordzeekustzone niet hoeft te worden
overschreden is een negatief effect op het Habitattype uitgesloten.
De zone in het getijdengebied van het strand wordt gerekend tot Habitattype H1140B – Slik- en
zandplaten (Noordzeekust). De afstand van het plangebied tot deze zone is dermate groot dat geen
enkel negatief effect van de uitvoering van het plan op het Habitattype zal ontstaan.
Overige Habitattypen komen in de omgeving van het plangebied binnen het Natura2000-gebied niet
voor.
Habitatrichtlijn-soorten:
Er komen in de directe omgeving van het plangebied geen Habitatrichtlijn-soorten voor.
Vogelrichtlijn-soorten:
Er komen in de directe omgeving van het plangebied geen soorten broedvogels voor.
Langs de waterlijn van het Noordzeestrand wordt regelmatig gefoerageerd door de
Drieteenstrandloper. Deze zone ligt op een dermate grote afstand van het plangebied dat enig effect
van de uitvoering van het plan op de foerageermogelijkheden van de Drieteenstrandloper is
uitgesloten. Overige soorten komen niet voor.
Aanvullend kan nog worden opgemerkt dat het broeden van Strandplevier, Bontbekplevier en
Dwergstern op het Noordzeestrand van Vlieland ter hoogte van het plangebied niet bekend is. Het
strand is hier te smal en als broedgebied ongeschikt voor de genoemde soorten. De soorten maken
deel uit van de instandhoudingsdoelen van Natura2000- gebied Noordzeekustzone, waartoe het
Noordzeestrand gerekend wordt. Een significant negatief effect op de populaties van deze soorten op
Vlieland als gevolg van het plan is uitgesloten.
Conclusie:
Samengevat wordt conclusie getrokken dat er geen sprake is van een verslechtering of verstoring
in de zin van de Natuurbeschermingswet 1998 en dat er geen significant negatieve effecten op de
Habitattypen en soorten van de Habitatrichtlijn of de Vogelrichtlijn zullen optreden in het Natura2000gebied in de omgeving van het plangebied als gevolg van het plan. De uitvoering van het plan is
mogelijk zonder verslechtering of verstoring en zonder significant negatieve effecten op de
instandhoudingsdoelen van het Natura2000-gebied Noordzeekustzone. Er geldt dus hier geen
vergunningplicht met betrekking tot de Natuurbeschermingswet1998.
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6.3. Het Badhuys.
6.3.1. Algemeen.
Het Badhuys is een strandpaviljoen op het Noordzeestrand aan de westzijde van de strandovergang
aan het einde van de Vlielander badweg. Hoewel het strand in het algemeen deel uitmaakt van
Natura2000-gebied Noordzeekustzone, is bij het vaststellen van de grens van het Natura2000-gebied
het paviljoen en een zone er omheen buiten het Natura2000-gebied gebleven. De uitbreiding van het
paviljoen in oppervlak is van dien aard dat dit geheel past binnen het deel dat niet tot het Natura2000gebied behoort. Het strandgedeelte tussen het paviljoen en de strandovergang maakt evenmin deel
uit van het Natura2000-gebied. Omdat voor de bouwactiviteiten gebruikt wordt gemaakt van de
strandovergang is het niet nodig Natura2000-gebied te betreden of te berijden.
De duinen van de zeereep liggen op korte afstand ten zuiden van het paviljoen. Het betreft hier een
smalle strook duin die ligt ingeklemd tussen het Noordzeestrand en het complex van hotels. Deze
duinen maken geen deel uit van een Natura2000-gebied. De duinen die deel uitmaken van
Natura2000-gebied Duinen Vlieland liggen op meer dan honderd meter ten oosten en ten westen van
de hotels. In oostelijke richting begint het Natura2000-gebied oostelijk van de manege (zie hierboven).
In westelijke richting ligt de grens met het Natura2000-gebied iets ten westen van het hier aanwezige
hotel.
6.3.2.
-

-

-

-

-

-

Natura2000-gebied Noordzeekustzone.

Het plangebied ligt niet binnen de grenzen van het Natura2000-gebied. Voor de
verwezenlijking van de plannen is het niet nodig de grens met het Natura2000-gebied te
overschrijden. De bouw van het nieuwe paviljoen met uitbreiding is mogelijk zonder negatieve
effecten op de instandhoudingsdoelen van het Natura2000-gebied.
De uitbreiding van het paviljoen kan in de toekomst een toename van het aantal bezoekers
aan het paviljoen tot gevolg hebben. Als gevolg daarvan is het niet uitgesloten dat de
recreatieve druk op de omgeving als gevolg van meer bezoekers iets zal toenemen. Het
betreffende strand is echter bij uitstek het recreatiestrand van Vlieland, waar reeds sprake is
van een aanzienlijke recreatieve druk. De natuurwaarden hebben zich daaraan aangepast.
Enige toename van de recreatieve druk als gevolg van de uitbreiding van het Badhuys heeft
geen negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen.
In de nabije omgeving van het plangebied komen twee habitattypen voor, namelijk H2120 –
Witte duinen en H1140B – Slik- en zandplaten (Noordzeekust). Een analyse van de effecten
van het plan op de habitattypen kan beperkt blijven tot deze twee typen. Andere typen komen
op een dermate grote afstand van het plangebied voor dat enig effect op voorhand kan
worden uitgesloten.
Habitattype H2120 – Witte duinen komt voor aan de zeezijde van de zeereepduinen, echter
ten oosten van de strandovergang, in een deel van de zeereep buiten het plangebied. Enig
effect van de uitbreiding van het paviljoen, zowel wat betreft de bouwactiviteiten als
betreffende de mogelijk geringe toename van de recreatieve druk, op dit habitattype is
uitgesloten.
Habitattype H1140B – Slik- en zandplaten (Noordzeekustzone) betreft het deel van het strand
in het getijdengebied. Dit habitattype is volstrekt niet gevoelig voor recreatieve activiteiten.
Indien de uitbreiding van het paviljoen zal leiden tot een iets grotere recreatieve druk op het
strand heeft dit geen negatief effect op het habitattype. Tijdens de bouwactiviteiten wordt dit
deel van het strand niet betreden of bereden. Enig effect van de bouw van het nieuwe
paviljoen op het type is uitgesloten.
Habitatrichtlijn-soorten: Binnen een afstand van 10 kilometer van het plangebied komen geen
soorten voor:
Vogelrichtlijn-soorten broedvogels: Binnen een afstand van 10 kilometer van het plangebied
komen geen Vogelrichtlijn-soorten broedvogels voor. Aanvullend kan nog worden opgemerkt
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-

dat het broeden van Strandplevier, Bontbekplevier en Dwergstern op het Noordzeestrand van
Vlieland ter hoogte van het plangebied niet bekend is. Het strand is hier te smal en als
broedgebied ongeschikt voor de genoemde soorten. De soorten maken deel uit van de
instandhoudingsdoelen van Natura2000- gebied Noordzeekustzone, waartoe het
Noordzeestrand gerekend wordt. Een significant negatief effect op de populaties van deze
soorten op Vlieland als gevolg van het plan is uitgesloten.
Vogelrichtlijn-soorten niet-broedvogels: De getijdenzone van het strand is een
foerageergebied voor de Drieteenstrandloper. De soort foerageert langs het hele Vlielander
strand en is niet beperkt tot het gedeelte nabij het plangebied. De soort handhaaft zich
ondanks de recreatieve druk op het strand en neemt de laatste jaren zelfs in aantal toe. Voor
de bouw van het nieuwe paviljoen is het niet nodig deze zone te betreden of te berijden. De
bouw heeft geen effect op de foerageermogelijkheden van de Drieteenstrandloper. Indien de
uitbreiding van het paviljoen leidt tot een geringe toename van het aantal bezoekers aan het
strand heeft dit geen negatief effect op de foerageermogelijkheden voor de
Drieteenstrandloper op het Vlielander strand in het algemeen. De vogels passen zich
gemakkelijk aan de nieuwe omstandigheden aan. Overige Vogelrichtlijn-soorten niet
broedvogels komen niet voor.

Conclusie:
Samengevat wordt conclusie getrokken dat er geen sprake is van een verslechtering of verstoring
in de zin van de Natuurbeschermingswet 1998 en dat er geen significant negatieve effecten op de
Habitattypen en soorten van de Habitatrichtlijn of de Vogelrichtlijn zullen optreden in het Natura2000gebied in de omgeving van het plangebied als gevolg van het plan. De uitvoering van het plan is
mogelijk zonder verslechtering of verstoring en zonder significant negatieve effecten op de
instandhoudingsdoelen van het Natura2000-gebied Noordzeekustzone. Er geldt dus hier geen
vergunningplicht met betrekking tot de Natuurbeschermingswet1998.
6.3.3.
-

-

-

Natura2000-gebied Duinen Vlieland.

De grens met Natura2000-gebied Duinen Vlieland ligt op meer dan 100 meter oostelijk en
westelijk van het Badhuys. Deze afstand is dermate groot dat enig effect op de
instandhoudingsdoelen van het Natura2000-gebied is uitgesloten.
Habitattypen: De habitattypen die in het gebied op meer dan 100 meter afstand voorkomen
zijn H2120 – Witte duinen, H2130A Grijze duinen (kalkrijk), H2160 – Duindoornstruweel en
H2170 – Kruipwilgstruweel. Gezien de grote afstand tussen het Badhuys en de ligging van de
Habitattypen is enig effect van de uitvoering van het plan op de typen uitgesloten.
Habitatrichtlijn-soorten: In de directe omgeving van het Badhuys komen geen soorten voor.
Vogelrichtlijn-soorten: In de directe omgeving van het Badhuys komen geen soorten voor.
De bouwactiviteiten vinden zodanig plaats dat het niet nodig is de grens van het Natura2000gebied te overschrijden.
Enige mogelijke uitbreiding van de recreatieve druk op de omgeving als gevolg van mogelijke
toename van het aantalbezoekers van het grotere paviljoen blijft beperkt tot het
Noordzeestrand, en treedt niet op binnen Natura2000-gebied Duinen Vlieland.

Conclusie:
Samengevat wordt conclusie getrokken dat er geen sprake is van een verslechtering of verstoring
in de zin van de Natuurbeschermingswet 1998 en dat er geen significant negatieve effecten op de
Habitattypen en soorten van de Habitatrichtlijn of de Vogelrichtlijn zullen optreden in het Natura2000gebied in de omgeving van het plangebied als gevolg van het plan. De uitvoering van het plan is
mogelijk zonder verslechtering of verstoring en zonder significant negatieve effecten op de
instandhoudingsdoelen van het Natura2000-gebied Duinen – Vlieland. Er geldt dus hier geen
vergunningplicht met betrekking tot de Natuurbeschermingswet1998.
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6.4. Cumulatieve effecten.
Natura2000 stelt het verplicht behalve de directe effecten van de uitvoering van het plan ook de
gezamenlijke effecten in relatie tot andere projecten en activiteiten in kaart te brengen. In theorie is het
mogelijk dat negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van de Natura2000-gebieden ontstaan
als gevolg van meerdere projecten en activiteiten bij elkaar.
In de directe omgeving van het plangebied worden geen andere projecten uitgevoerd. Een
cumulatief effect in relatie tot andere projecten zal niet optreden.
Een vraag is of de bouw van de manege en de uitbreiding van het Badhuys zal leiden tot een
dermate grote toename van de recreatieve druk op de omgeving dat sprake kan zijn van negatieve
effecten op de instandhoudingsdoelen. In dit rapport is met betrekking tot de manege gesteld dat de
bouw en de in gebruik name van de nieuwe manege geen extra recreatieve druk op de omgeving tot
gevolg zal hebben. Met betrekking tot het Badhuys is gesteld dat een mogelijk geringe toename van
de recreatieve druk als gevolg van een geringe stijging van het aantal bezoekers zich tot het
Noordzeestrand zal beperken en geen negatieve effecten zal hebben op de instandhoudingsdoelen.
Dezelfde conclusie wordt dan ook getrokken met betrekking tot beide delen van het plan bij elkaar.
Omdat er geen sprake is van een sterke toename van de recreatieve druk op de omgeving als gevolg
van andere nieuwe activiteiten, wordt de geconcludeerd dat geen sprake is van negatieve effecten als
gevolg van cumulatie. Dit geldt zowel voor Natura2000-gebied Duinen Vlieland als voor Natura2000gebied Noordzeekustzone.
6.5. Natura2000 - Algehele conclusie.
Bovenstaand is geconcludeerd dat met betrekking tot Natura2000-gebied Duinen-Vlieland geen
sprake is van negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van het Natura2000-gebied bij de
bouw van een nieuwe manege en bij de uitbreiding van het strandpaviljoen. Er is geen sprake van
cumulatieve effecten. De plannen zijn dan ook niet strijdig met Natura2000. Het is niet nodig een
Natuurbeschermingswet-vergunning aan te vragen, evenmin is het nodig een Passende beoordeling
op te stellen.
Bovenstaand is geconcludeerd dat met betrekking tot Natura2000-gebied Noordzeekustzone geen
sprake is van negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van het Natura2000-gebied bij de
bouw van een nieuwe manege en bij de uitbreiding van het strandpaviljoen. Er is geen sprake van
cumulatieve effecten. De plannen zijn dan ook niet strijdig met Natura2000. Het is niet nodig een
Natuurbeschermingswet-vergunning aan te vragen, evenmin is het nodig een Passende beoordeling
op te stellen.
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7.

Flora- en faunawet

De Flora- en faunawet beschermt een aantal soorten planten en dieren. Als gevolg van een
Algemene Maatregel van Bestuur zijn de soorten ingedeeld in drie categorieën, namelijk categorie 1
met soorten waarvoor per definitie vrijstelling van de wetgeving geldt, categorie 2 met soorten
waarvoor vrijstelling geldt als wordt voldaan aan de zorgplicht en het principe van zorgvuldig handelen
en categorie 3 met soorten die strikt beschermd zijn. Broedvogels vormen een aparte categorie, die in
de praktijk behandeld wordt in overeenstemming met categorie 2 van de AMvB. De Flora- en
faunawet is overal in Nederland van toepassing, dus ook in en in de omgeving van het plangebied.
7.1.1.

Plantensoorten.

In de zeereep ten noorden van Hotel Seeduyn en ten dele ten noorden van de manege komen een
aantal groeiplaatsen voor van de Blauwe zeedistel (Eryngium maritimum), een door de Flora- en
faunawet beschermde soort van categorie 2 van de AMvB.
Langs een klein paadje door het Kruipwilgstruweel ten oosten van de manege is een kleine
groeiplaats aanwezig van Brede wespenorchis (Epipactis helleborine), een soort van categorie 1 van
de AMvB, waarvoor vrijstelling van de wet geldt.
Overige beschermde plantensoorten komen in de nabijheid van het plangebied niet voor.
7.1.2.

Vogels.

Alle soorten broedvogels zijn beschermd door de Flora- en faunawet. In § 5.2. is aangegeven
welke soorten in en in de omgeving van het plangebied voorkomen. Binnen het plangebied wordt door
geen enkele soort gebroed. Binnen het plangebied en in de omgeving ervan komen geen jaarrond
beschermde nesten voor.
7.1.3.

Reptielen en amfibieën.

In het open duingebied in de omgeving van het plangebied komt een populatie voor van de
Zandhagedis, een soort van categorie 3 van de Algemene Maatregel van Bestuur en derhalve in
strikte zin beschermd. De soort is nergens aangetroffen binnen het plangebied van de manege en
van het Badhuys. Sowieso komt de soort niet voor op het Noordzeestrand. In de zeereep ten noorden
van de hotels is de Zandhagedis voornamelijk aangetroffen in delen van de zeereep met en open
begroeiing en veel dynamiek. In het gedeelte ten oosten van de manege, waar een deel van de
nieuwe is gepland, is de vegetatie zeer weelderig ontwikkeld, waardoor weinig open niet door
vegetatie afgedekte terreindelen voorkomen. De zandhagedis ontbreekt hier dan ook.
Een populatie van de Rugstreeppad ontbreekt in en in de omgeving van het plangebied. Ook
andere soorten reptielen en amfibieën ontbreken.
7.1.4.

Zoogdieren.

Alle soorten zoogdieren in en in de omgeving van het plangebied maken deel uit van Categorie 1
met soorten waarvoor vrijstelling geldt. Er komen geen populaties voor van soorten Vleermuizen
(strikt beschermd) in de omgeving van het plangebied.
7.1.5.

Ongewervelden.

Er komen in en in de omgeving van het plangebied geen soorten voor die beschermd zijn door de
Flora- en faunawet.
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7.2. Overwegingen.
-

-

-

-

-

-

De enige soort van categorie 3 van de Algemene Maatregel van Bestuur met soorten die strikt
beschermd zijn, in de omgeving van het plangebied is de Zandhagedis. Van belang is aan te
geven wat het effect is van het plan op de populatie van de Zandhagedis. Aan de hand van
het veldbezoek dat in maart 2014 aan het plangebied is gebracht is duidelijk geworden dat het
plangebied in zijn huidige staat niet als leefgebied door de Zandhagedis wordt gebruikt. Ook
oudere waarnemingen uit het gebied zijn niet bekend. Dit geldt voor de kavel van de manege,
het uitbreidingsgebied ten oosten van de manege en het Badhuys. Daar de Zandhagedis in
het plangebied zelf niet voorkomt hoeft geen negatief effect op de populatie te worden
verwacht. Een negatief effect op de kwaliteit van het leefgebied buiten de kavel als gevolg van
de uitvoering van het plan zal zich niet voordoen. Ook zal het toekomstig gebruik van de
manege en van het Badhuys niet leiden tot negatieve effecten op de populatie. Een negatief
effect van het plan op de populatie van de Zandhagedis in de omgeving als gevolg daarvan is
uitgesloten. Omdat de Zandhagedis een voorkeur heeft voor open duingebied met
zuidhellingen en veel onbegroeid zand is het niet uitgesloten dat de natuurlijke duinvegetatie
die na de bouw van de manege zich bovenop de manege ontwikkelt een beter leefgebied zal
zijn dan in de huidige staat het geval is.
Overige strikt beschermde soorten komen niet voor. De uitvoering van het plan heeft derhalve
geen effect voor de strikt beschermde soorten.
Zorgplicht. Met betrekking tot de soorten uit categorie 2 van de Algemene Maatregel van
Bestuur en met betrekking tot de vogels geldt vrijstelling van de Flora- en faunawet indien
wordt voldaan aan de zorgplicht. Van belang daarbij is dat na uitvoering van het plan in het
plangebied ruimte overblijft als broedgebied voor de broedvogels. Bij de inrichting van het
plangebied dient daarmee rekening te worden gehouden. Vastgesteld is dat op de kavel van
de manege en bij het Badhuys door geen enkele soort wordt gebroed. Ook komen in het
duingebiedje ten oosten van de manege geen broedvogels voor. Het plan heeft dan ook geen
negatieve gevolgen voor broedvogels.
De zorgplicht geldt ook met betrekking tot de groeiplaatsen van de Blauwe zeedistel, een
soort van categorie 2 van de AMvB. In het bouwvlak van het Badhuys en op de huidige kavel
van de manege komt de Blauwe zeedistel niet voor. Een aantal groeiplaatsen komt voor in de
duinen ten noorden van de manege, echter niet in het uitbreidingsgebied ten oosten van de
manege dat voor de Blauwe zeedistel te weelderig begroeid is. Mede omdat de uitvoering van
het plan geschiedt vanuit de huidige kavel kan het effect van de bouw beperkt blijven tot de
kavel en het uitbreidingsgebied ten oosten ervan en kan schade aan de huidige groeiplaatsen
worden voorkomen. Het plan heeft dan ook geen enkel effect op de groeiplaatsen buiten het
plangebied. In dit opzicht wordt voldaan aan het beginsel van zorgplicht, zonder dat extra
mitigerende maatregelen nodig zijn.
Zorgvuldig handelen. In het kader van zorgvuldig handelen is het niet toegestaan broedvogels
in het broedseizoen te verstoren. Omdat binnen het plangebied door geen enkele soort wordt
gebroed zullen de plannen niet tot verstoring leiden. Alleen bestaande toegangswegen
worden gebruikt, zodat ook broedvogels in de omgeving worden ontzien. De in de struwelen
buiten de kavel broedende vogels behoren tot soorten die niet sterk gevoelig zijn voor
menselijke aanwezigheid. De uitvoering van het plan is dan ook mogelijk zonder verstoring
van broedvogels. Aan het beginsel van zorgvuldig handelen kan worden voldaan zonder extra
mitigerende maatregelen.
Voor soorten van categorie 1 van de AMvB (zoogdieren, Brede wespenorchis) geldt vrijstelling
van de wet, daar het plan geen verandering brengt in de goede staat van instandhouding van
deze soorten.
Externe werking. Het plan heeft geen significant negatieve effecten op de populaties van
beschermde soorten buiten het plangebied.

Zumkehr Ecologisch Adviesbureau
Mei 2015

25

De verplaatsing en nieuwbouw van de manege en de uitbreiding van strandpaviljoen het Badhuys op Vlieland;
een ecologische beoordeling.

-

-

8.

Cumulatief effect. Er wordt in de directe omgeving van het plangebied niet tezelfdertijd
uitvoering gegeven aan andere plannen. Er is geen sprake van een cumulatief effect, als
gevolg van de uitvoering van meerdere plannen tegelijkertijd.
Vergunningplicht. Omdat geen sprake is van een significant negatief effect op de populatie
van de Zandhagedis en wordt voldaan aan de beginselen van zorgplicht en zorgvuldig
handelen is de aanvraag van een ontheffing van de Flora- en faunawet niet nodig. Er zal geen
sprake zijn van een overtreding van de Flora- en faunawet.
Ecologische Hoofdstructuur.

De nederzetting van recreatiewoningen en hotels in de duinen van Vlieland maakt geen deel uit
van de EHS. De begrenzing van EHS-terrein is identiek aan de begrenzing van de Natura2000gebieden. Het plangebied ligt geheel binnen deze enclave en maakt dan ook geen deel uit van de
Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. Het is daarom niet nodig te komen tot compensatie of het
nemen van mitigerende maatregelen in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur.
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9.

Conclusies.

Met betrekking tot de Natuurbeschermingswet 1998 en de instandhoudingsdoelen van
Natura2000-gebied Duinen – Vlieland worden de volgende conclusies getrokken:
-

-

-

-

Het plangebied zelf valt buiten het Natura2000-gebied Duinen Vlieland. Het
beschermingsregime van de wetgeving is in het plangebied zelf niet van toepassing.
Van belang is de effecten van het plan op de beschermde natuurwaarden in Natura2000gebied Duinen – Vlieland, dat in de directe omgeving van het plangebied ligt, in kaart te
brengen. Het gaat dan om de zgn. externe werking. Dit rapport geeft een analyse van de
mogelijke effecten.
De effecten van het plan op de instandhoudingsdoelen zijn alleen in kaart gebracht in de
omgeving van het plangebied, tot op 500 meter afstand van het plangebied. Een significant
negatief effect op de instandhoudingsdoelen op grotere afstand is uitgesloten.
Het plan zelf heeft geen significant negatief effect op de instandhoudingsdoelen van het
Natura2000-gebied tot gevolg.
Van belang zijn de habitattypen H2120, H2130A, H2160 en H2170 in de omgeving van het
plangebied. Overige habitattypen komen niet voor, evenmin als soorten van de Habitatrichtlijn
en de Vogelrichtlijn.
Negatieve effecten op de genoemde Habitattypen als gevolg van de uitvoering van het plan
zijn uitgesloten.
Er is geen sprake van cumulatieve effecten in relatie tot andere plannen die in de omgeving
van het plangebied worden gerealiseerd.
Aangegeven is dat het plan in het geheel geen negatieve effecten heeft op de
instandhoudingsdoelen van Natura2000-gebied Duinen Vlieland, en derhalve niet strijdig is
met de Natuurbeschermingswet 1998. Het nemen van verdere mitigerende maatregelen is
niet nodig. Het is niet nodig een Natuurbeschermingswet-vergunning aan te vragen.

Met betrekking tot de Natuurbeschermingswet 1998 en de instandhoudingsdoelen van
Natura2000-gebied Noordzeekustzone worden de volgende conclusies getrokken:
-

-

-

-

Het plangebied zelf valt buiten het Natura2000-gebied Noordzeekustzone. Het
beschermingsregime van de wetgeving is in het plangebied zelf niet van toepassing.
Van belang is de effecten van het plan op de beschermde natuurwaarden in Natura2000gebied Noordzeekustzone, dat in de directe omgeving van het plangebied ligt, in kaart te
brengen. Het gaat dan om de zgn. externe werking. Dit rapport geeft een analyse van de
mogelijke effecten.
De effecten van het plan op de instandhoudingsdoelen zijn alleen in kaart gebracht in de
omgeving van het plangebied, tot op 500 meter afstand van het plangebied. Een significant
negatief effect op de instandhoudingsdoelen op grotere afstand is uitgesloten.
Het plan zelf heeft geen significant negatief effect op de instandhoudingsdoelen van het
Natura2000-gebied tot gevolg.
Van belang zijn de habitattypen H2120 en H1140B in de omgeving van het plangebied.
Overige habitattypen komen niet voor, evenmin als soorten van de Habitatrichtlijn en de
Vogelrichtlijn.
Negatieve effecten op de genoemde Habitattypen als gevolg van de uitvoering van het plan
zijn uitgesloten.
Er is geen sprake van cumulatieve effecten in relatie tot andere plannen die in de omgeving
van het plangebied worden gerealiseerd.
Aangegeven is dat het plan in het geheel geen negatieve effecten heeft op de
instandhoudingsdoelen van Natura2000-gebied Noordzeekustzone, en derhalve niet strijdig is
met de Natuurbeschermingswet 1998. Het nemen van verdere mitigerende maatregelen is
niet nodig. Het is niet nodig een Natuurbeschermingswet-vergunning aan te vragen.
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Met betrekking tot de Flora- en faunawet kan het volgende worden geconcludeerd:
-

-

-

-

-

-

Binnen het plangebied komen geen soorten voor van categorie 3 van de Algemene Maatregel
van Bestuur die strikt beschermd zijn door de Flora- en faunawet.
In het duingebied in de omgeving is de Zandhagedis de enige soort van categorie 3 van de
Algemene Maatregel van Bestuur met soorten die strikt beschermd zijn.
De Zandhagedis ontbreekt in het uitbreidingsgebied van de manege. De aanleg van een deel
van de rijbak in de duinen ten oosten van de huidige kavel heeft geen negatief effect op de
populatie van de Zandhagedis.
Er is geen sprake van een toename van de betredingsdruk van het duingebied in de
omgeving als gevolg van het plan, en derhalve is er geen significant negatief effect op de
populatie van de Zandhagedis in dit duingebied te verwachten.
In het kader van de zorgplicht wordt gesteld dat op binnen het plangebied van de manege en
binnen het plangebied van het Badhuys door geen enkele vogelsoort wordt gebroed. Het is
met betrekking tot de zorgplicht niet nodig extra mitigerende maatregelen te nemen.
Een negatief effect van het plan op de groeiplaatsen van de Blauwe zeedistel in de zeereep
ten noorden van de manege is uitgesloten. De groeiplaatsen komen niet voor in het
uitbreidingsgebied van de manege.
In het kader van zorgvuldig handelen wordt gesteld dat de uitvoering van het plan mogelijk is
zonder verstoring van broedende vogels. Aan het beginsel van zorgvuldig handelen kan
worden voldaan, zonder extra mitigerende maatregelen.
Er is geen sprake van een cumulatief effect.
Er zijn geen negatieve effecten op strikt beschermde soorten. Voldaan kan worden aan de
voorwaarden van zorgplicht en zorgvuldig handelen. Het kan op voorhand worden uitgesloten
dat zich overtredingen van de Flora- en faunawet zullen voordoen. De aanvraag van een
ontheffing van de Flora- en faunawet is om deze reden niet nodig.

Het plangebied maakt geen deel uit van de provinciale Ecologische Hoofdstructuur.
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11.

Tabellen.

11.1. Habitattypen, soorten van de Habitatrichtlijn en soorten van de Vogelrichtlijn in de omgeving
van het plangebied. Natura2000-gebied Duinen Vlieland.
Instandhoudingsdoelen Natura 2000 gebied Duinen - Vlieland
voorkomen: soort of type komt in de omgeving van het plangebied wel of niet voor.
effect: geen. Er is geen sprake van een significant negatief effect op het type als gevolg van de
uitvoering van het plan .

Habitatrichtlijn typen

voorkomen

H1310. Eenjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia ssp.
H1330. Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae).
H2120. Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (“witte duinen”).
H2130. * Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (‘grijze duinen”)
H2140. * Vastgelegde ontkalkte duinen met Empetrum nigrum.
H2150. * Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno – Ulicetea).
H2160. Duinen met Hippophae rhamnoides.
H2170. Duinen met Salix repens ssp argentea (Salicion arenariae).
H2180. Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied.
H2190. Vochtige duinvalleien
Habitatrichtlijn soorten
H 1930. Groenknolorchis (Liparis loeselii).
Vogelrichtlijn
Broedvogels:
Lepelaar
Bruine kiekendief
Blauwe kiekendief
Porseleinhoen
Kluut
Trekvogels en overwinteraars.
Aalscholver
Pijlstaart
Slobeend
Eider
Tureluur
Kleine mantelmeeuw
Tapuit.

niet
niet
wel
wel
niet
niet
wel
wel
niet
niet

niet

niet
niet
niet
niet
niet

niet
niet
niet
niet
niet
niet
niet
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11.2. Habitattypen, soorten van de Habitatrichtlijn en soorten van de Vogelrichtlijn in de omgeving
van het plangebied. Natura2000-gebied Noordzeekustzone.

Instandhoudingsdoelen Natura 2000 gebied Noordzeekustzone
voorkomen: soort of type komt in de omgeving van het plangebied wel of niet voor.
effect: geen. Er is geen sprake van een significant negatief effect op het type als gevolg van de uitvoering van het plan .

voorkomen

effect

niet
wel

geen

Habitattypen:

H1110 Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken
H1140 Slik- en zandplaten
H1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia
spp.
en andere zoutminnende soorten
H1330 Atlantische schorren (Glauco Puccinellietalia maritimae)
H2110 Embryonale wandelende duinen
H2120 Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (“witte
duinen”)
H2190 Vochtige duinvalleien

niet
niet
niet
niet
wel
niet
niet

Habitatrichtlijn soorten:
H1095 Zeeprik
H1099 Rivierprik
H1103 Fint
H1351 Bruinvis
H1364 Grijze zeehond
H1365 Gewone zeehond

niet
niet
niet
niet
niet
niet

Vogelrichtlijn soorten broedvogels
Dwergstern
Bontbekplevier
Strandplevier.

niet
niet
niet

Vogelrichtlijn soorten niet broedvogels
Drieteenstrandloper.
Rosse Grutto
Kanoet
Bonte strandloper
Wulp

wel
niet
niet
niet
niet
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10. Kaarten.

Kaart 1. Oost-Vlieland.
Rood kader. Ligging van het plangebied.
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Kaart 2. Ligging van het plangebied. M =manege, B = Badhuys. Het gebied binnen de rode lijn is
het plangebied.
Gele lijn. Grens van Natura2000 gebied Duinen- Vlieland en Natura2000-gebied
Noordzeekustzone.
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Kaart 3. Ligging van de habitattypen in de omgeving van het plangebied (DLG, 2012).
Blauw = H1140B Slik- en zandplaten (Noordzeekust).
Geel = H2120 Witte duinen.
Grijs = H2130A Grijze duinen (kalkrijk).
Groen = H2160 Duindoornstruweel
Bruin = H2170 Kruipwilgstruweel
Rode lijn: grens van de Natura2000-gebieden
Rood vlak: het plangebied.
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Kaart 4. De begrenzing van Natura2000-gebied rondom West-Terschelling, versie oktober 2013.
Alle gekleurde gebieden maken deel uit van Natura2000-gebieden. De geblokte terreinen zijn
recent aan het Natura2000-gebied toegevoegd. De gearceerde terreinen zijn uit het Natura2000gebied verwijderd. Bron: Gemeente Vlieland.
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Kaart 5. Groeiplaatsen Blauwe zeedistel (geel) en Brede wespenorchis (rood).
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Kaart 6: Waarnemingslocaties van de Zandhagedis.
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De huidige manege gezien vanaf de oostzijde.
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Bouwplan manege.
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Schetsontwerp Badhuys.
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Hoofdstuk 1

INLEIDENDE REGELS

Artikel 1

Begrippen

1.1
plan:
het bestemmingsplan Vlieland - Manege Badweg 8 met identificatienummer
NL.IMRO.0096.1499274-ON01 van de gemeente Vlieland;
1.2
bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels;
1.3
aanduiding
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar,
ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het
bebouwen van deze gronden;
1.4
aanduidingsgrens
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
1.5
ander bouwwerk:
een bouwwerk, geen gebouw of overkapping, zijnde;
1.6
bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
1.7
bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;
1.8
bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.9
bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het
vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten,
vernieuwen of veranderen van een standplaats;
1.10
bouwgrens:
de grens van een bouwvlak;
1.11
bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij
elkaar behorende bebouwing is toegelaten;
1.12
bouwperceelgrens:
een grens van een bouwperceel;
1.13
bouwvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de
regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;
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1.14
bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die
hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun
vindt in of op de grond;
1.15
dak:
iedere bovenbeëindiging van een gebouw;
1.16
detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling en ten
verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen
kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een
beroeps- of bedrijfsactiviteit;
1.17
gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of
gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;
1.18
horeca:
het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en etenswaren voor gebruik ter plaatse, al
dan niet in combinatie met het bedrijfsmatig verstrekken van logies;
1.19
horecabedrijf
een bedrijf waar bedrijfsmatig dranken en etenswaren voor gebruik ter plaatse
worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt;
1.20
kampeermiddel
a. een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan;
b. enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte
daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde;
één en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele
blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor
recreatief nachtverblijf;
1.21
kap:
een dak dat voor minder dan 50% in het horizontale vlak ligt;
1.22
landschappelijke waarde:
de cultuurhistorische en de visuele waarden van het landschap, zoals aangegeven in
de toelichting;
1.23
manege
een bedrijf met een publieksgericht karakter, dat is gericht op het bieden van
gelegenheid tot het berijden en verzorgen van paarden en pony's (waaronder het
lesgeven, de verhuur, het dresseren en trainen);
1.24
natuurwetenschappelijke waarden:
de abiotische en biotische waarden van een gebied, zoals aangegeven in de
toelichting;
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1.25
ondergronds:
beneden het maaiveld;
1.26
peil:
5,90 meter plus Normaal Amsterdams Peil;
1.27
personeelsverblijf:
een ruimte in of bij een gebouw of op of bij een terrein, kennelijk slechts bedoeld
voor de huisvesting van personen wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming
van het gebouw of terrein, noodzakelijk is;
1.28
prostitutie:
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een
ander tegen vergoeding;
1.29
seksinrichting:
een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de
omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of
vertoningen van erotisch/pornografische aard plaatsvinden.
Onder een seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf,
waaronder begrepen een erotische-massagesalon, een seksbioscoop, een
seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met
elkaar;
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Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1
de bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen
gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals
schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;
2.2
de dakhelling:
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
2.3
de goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of
een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;
2.4
de inhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of
het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
2.5
de oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren,
neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte
bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.
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Hoofdstuk 2

BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3

Recreatie - Manege

3.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Manege' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. gebouwen ten behoeve van een manege met bijbehorende voorzieningen;
met de daarbijbehorende:
b. speelvoorzieningen;
c. terreinen;
d. verhardingen;
e. groenvoorzieningen;
f. andere bouwwerken.
3.2

Bouwregels

3.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. een gebouw zal binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. er zal geen bedrijfswoning worden gebouwd;
c. de goot- en bouwhoogte van een gebouw zullen ten hoogste de ter plaatse van
de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)'
aangegeven goot- en bouwhoogte bedragen;
d. de dakhelling van een gebouw zal ten hoogste 45° bedragen.
3.2.2 Andere bouwwerken
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
b. de hoogte van de overige andere bouwwerken zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
3.3

Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de
afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
a. een goede landschappelijke inpassing;
b. de zeedefensie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de bescherming van de aan de gronden toegekende landschappelijke en
natuurwetenschappelijke waarden;
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
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Specifieke gebruiksregels

3.4.1 Strijdig gebruik
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van de gronden en bouwwerken als horecabedrijf;
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor bewoning;
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor verblijfsrecreatieve
doeleinden;
d. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor personeelsverblijven;
e. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor detailhandel, anders dan ten
behoeve van de verkoop van dierproducten en diervoeders, in welk geval de
verkoopvloeroppervlakte ten behoeve van de detailhandel ten hoogste 22,50 m²
zal bedragen.
3.4.2 Voorwaardelijke verplichting
Een gebouw ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding ondergronds bouwwerk' mag uitsluitend in gebruik worden genomen indien dit
onder het maaiveld is gebracht.
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Artikel 4
4.1

Waterstaat - Waterkering

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, naast de andere
bestemmingen die aan de gronden zijn gegeven (basisbestemmingen), tevens
bestemd voor:
a. de zeedefensie;
met de daarbijbehorende:
b. andere bouwwerken.
4.2

Bouwregels

4.2.1 Gebouwen
Op of in deze gronden mogen, behoudens het bepaalde in de regels bij de andere
bestemmingen, geen gebouwen worden gebouwd.
4.2.2 Andere bouwwerken
Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt de volgende regel:
de hoogte van de andere bouwwerken zal ten hoogste 10,00 m bedragen.
4.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
4.3.1 Vergunningplicht
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te
voeren, zulks ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere ter plaatse
voorkomende bestemmingen, is een omgevingsvergunning vereist:
a. het ontginnen van gronden;
b. het ophogen of afgraven van gronden;
c. het planten, rooien of kappen van bomen en struiken;
d. het aanleggen van ondergrondse en bovengrondse energie- en
transportleidingen.
4.3.2 Voorwaarde
De in sublid 4.3.1 sub a en b bedoelde graafwerkzaamheden mogen niet leiden tot
bouwactiviteiten dieper dan NAP + 6,00 m.
4.3.3 Uitzonderingen
Het bepaalde in sublid 4.3.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken
zijnde, of werkzaamheden, die:
a. het normale onderhoud en/of beheer betreffen;
b. reeds vergunning of anderszins toestemming behoeven ingevolge de Wet
beheer Rijkswaterstaatswerken;
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
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4.3.4 Toetsingscriteria
De in sublid 4.3.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien de
functie van het gebied met betrekking tot de zeedefensie niet wordt aangetast.
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ALGEMENE REGELS

Artikel 5
Anti-dubbeltelbepaling
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan
waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de
beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 6
Algemene gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval
gerekend:
a. het gebruik van de gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk
gebruik onttrokken) voer-, vaar- en/of vliegtuigen, anders dan in het kader van
de bedrijfsvoering;
b. het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en
bouwmaterialen, grond, bodemspecie en puin en voor het storten van vuil,
anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de bestemming
toegelaten bedrijfsvoering, bouwactiviteiten, werken en werkzaamheden;
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.
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Artikel 7
Algemene afwijkingsregels
Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld,
de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid, de milieusituatie en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een
omgevingsvergunning worden afgeweken van:
a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten
hoogste 10% van die maten, afmetingen en percentages, met uitzondering van
de oppervlakte en de nokhoogte, indien dit om bouwtechnische redenen of om
redenen van doelmatigheid van de bouw noodzakelijk is.
b. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen binnen het bouw- c.q.
het bestemmingsvlak in die zin dat de grenzen van het bouw- c.q. het
bestemmingsvlak naar de buitenzijde worden overschreden door plinten,
pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen.
c. de bestemmingsregels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden,
indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
d. de bestemmingsregels ten aanzien van de hoogte van andere bouwwerken, en
toestaan dat de hoogte van de andere bouwwerken wordt vergroot tot ten
hoogste 10,00 m.
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Hoofdstuk 4

OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 8

Overgangsrecht

8.1

Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd
of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het
bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is
teniet gegaan.
b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sublid a. een
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een
bouwwerk als bedoeld in het sublid a. met maximaal 10%.
c. Sublid a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning
en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de
overgangsbepaling van dat plan.
8.2

Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van
inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden
voortgezet, behoudens voor zover uit de Richtlijn 79/409/EEG en 92/43/EEG van
de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud
van de vogelstand onderscheidenlijk van 21 mei 1992 inzake de instandhouding
van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna beperkingen voortvloeien
ten aanzien van ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan
bestaand gebruik.
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het
eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan
strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang
wordt verkleind.
c. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding
van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het
verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
d. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het
voorheen
geldende
bestemmingsplan,
daaronder
begrepen
de
overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 9
Slotregel
Deze regels kunnen worden aangehaald onder de titel:
Regels deel uitmakende van het
Bestemmingsplan Vlieland - Manege Badweg 8
van de gemeente Vlieland.
Behorend bij het besluit van ...
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