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Onderwerp: zienswijze ‘Ontwerp Omgevingsvergunning Vertonsweg 9 Burgh-Haamstede’ 

 

 

 

Geacht College,  

 

Hierbij willen we gebruikmaken van de mogelijkheid voor een zienswijze op de ontwerp 

omgevingsvergunning voor de Vertonsweg 9 te Burgh-Haamstede. De locatie grenst aan Natura-2000 

gebied en aan het Natuurnetwerk Zeeland (NNN/NNZ). De mogelijk verstoring in relatie tot het 

Natuurnetwerk Zeeland lijkt niet onderzocht. 

 

In paragraaf 4.9 van de ruimtelijke onderbouwing valt te lezen dat er onderzoek is verricht om te 

bepalen of de voorgenomen ontwikkeling mogelijk leidt tot een overtreding van de vigerende 

natuurwetgeving. Hiervoor is een Quickscan Wet natuurbescherming uitgevoerd. In deze Quickscan Wet 

natuurbescherming lezen we het volgende: ‘’Toetsing van effecten door externe werking is voor het NNN 

niet van toepassing.’’  

 

Echter de Provinciale Omgevingsverordening 2018 schrijft voor dat uitsluitend een 

omgevingsvergunning kan worden verleend indien geen onevenredige aantasting van de wezenlijke 

kenmerken en waarden van het binnen 100 meter afstand gelegen natuurgebied plaatsvindt. Het 

plangebied grenst direct aan het NNZ, de afwegingszone is dus van kracht. Er is een toetsing van 

effecten nodig voor de NNZ. Op dit moment is onvoldoende onderzocht en onderbouwd waarom geen 

onevenredige aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden plaats zou vinden.  

 

Het NNZ-gebied is overigens ook aangewezen als duisternisgebied en milieubeschermingsgebied (in het 

kader van stilte en rust). Verstoring door licht is in de effectenindicator in de quickscan voor het Natura 

2000-gebied aangewezen als ‘niet van toepassing’. Een verandering van stacaravan naar kampeerhuis is 

vanwege de lichtuitstraling mogelijk verstorend voor het duisternisgebied. Dit zou onderzocht moeten 



worden. Ook is in de Quicksan Wet natuurbescherming geen tekst te vinden over de effecten van het 

plan op het geluidsniveau voor het milieubeschermingsgebied.  

 

We willen u vragen om nog niet te besluiten op de aanvraag omgevingsvergunning, gezien het 

ontbreken van noodzakelijk onderzoek naar verstoring van milieu- en natuurwaarden. Er is eerst 

aanvullend onderzoek nodig naar eventuele onevenredige aantasting van de wezenlijke kenmerken en 

waarden van het aangrenzende natuurgebied NNZ. Dat het plangebied gelegen is in een 

milieubeschermingsgebied en grenst aan een duisternisgebied, is reden te meer om goed onderzoek uit 

te voeren.  

 

Met vriendelijke groet, 

ook namens Stichting Duinbehoud, Vereniging Natuurmonumenten en de Natuur- en Vogelwacht 

Schouwen-Duiveland, 

 

 

 

Ira von Harras,  

directeur ZMf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


