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natuurbescherming aan de Faunabeheereenheid Zeeland voor afschot van 
damherten op de Haringvreter, in verband met de mogelijke verstoring van 
beschermde vogels in Natura 2000-gebied Veerse Meer.  

aanleiding Faunabeheereenheid Zeeland heeft vergunning aangevraagd voor het 
uitvoeren van afschot van damherten op de Haringvreter, vanwege 
mogelijke verstoring van beschermde vogels in Natura 2000-gebied Veerse 
Meer. Bij de aanvraag is een passende beoordeling gevoegd, waarin 
onderzocht is of afschot significant negatieve effecten zal hebben. 
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Beslisnota GS  
 
 
Overwegingen en advies 
motivering besluit 

De vergunning voor afschot van damherten is nodig omdat het afschot significant negatieve 
effecten kan hebben op de vogelsoorten waarvoor instandhoudingsdoelen gelden in Natura 2000-
gebied Veerse Meer.  
 
Voor het beperken van de populatie damherten worden in het kader van de bescherming van het 
damhert aparte besluiten genomen die nu niet voorliggen. Dit betreft een ontheffing Wet 
natuurbescherming en de goedkeuring van het Faunabeheerplan Damhert. 
 
Onderdeel van de vergunningaanvraag is een passende beoordeling. In deze ecologische toets is 
onderzocht of, gelet op de instandhoudingsdoelen van diverse vogelsoorten, het geplande afschot 
significant negatieve effecten zal hebben. Uit de passende beoordeling blijkt voldoende dat dit niet 
het geval is wanneer tijdens de werkzaamheden een aantal maatregelen worden genomen. Deze 
maatregelen zijn opgenomen in de voorschriften bij het (ontwerp)besluit. 
 
Voorgesteld wordt om de vergunning (ontwerpbesluit) te verlenen. 
 
Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid 
Het ontwerpbesluit wijkt niet af van het provinciale beleid ten aanzien van de beschermde soorten 
en habitats van de Zeeuwse Natura 2000-gebieden. 
 
 
Bestuurlijke planning en doorlooptijd 
indien van toepassing 

Zie juridische consequenties. 
 
 
Consequenties besluit 
 
Financiële consequenties 
Niet van toepassing 
 
 
 
Juridische consequenties 
De aanvraag wordt behandeld met de uitgebreide procedure. Dat betekent dat GS eerst een 
ontwerpbesluit nemen. Het ontwerpbesluit ligt na publicatie zes weken ter inzage voor 
belanghebbenden. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Vervolgens nemen GS 
een definitief besluit. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep aantekenen bij de 
rechtbank. 
 
Personele consequenties en inhuur 
Er is geen externe inhuur nodig. 
 
 
Inkoop & aanbesteding 
Inkoop is niet van toepassing. 
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Middelburg, 26 augustus 2020 
 
 
Geacht bestuur,  
 
Op 18 november 2019 hebben wij van u een aanvraag ontvangen voor een vergunning op grond van artikel 
2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming. De aanvraag heeft betrekking op afschot van damherten 
op het eiland Haringvreter, gelegen in Natura 2000-gebied Veerse Meer. De ontvangst van deze aanvraag 
is op 27 februari 2020 bevestigd, per brief met kenmerk ZK19000231/20006982. In deze brief maken wij 
onze beslissing op uw aanvraag bekend. 
 
Ontwerpbesluit  
Rekening houdend met de constatering dat de natuurbelangen van Veerse Meer zich niet verzetten tegen 
de verlening van de vergunning en het belang van de uit te voeren werkzaamheden, hebben wij het 
voornemen de gevraagde vergunning onder voorwaarden te verlenen. Een ontwerpbesluit hiertoe sluiten 
wij dan ook bij. Leest u vooral deel 1 van het ontwerpbesluit zorgvuldig door; hierin staan de voorschriften 
die we aan de vergunning verbinden. 
 
Zienswijze 
Wij stellen u hierbij in de gelegenheid om uiterlijk 7 oktober 2020 uw zienswijze met betrekking tot het 
ontwerpbesluit bij ons naar voren te brengen. Indien wij op die datum geen reactie hebben ontvangen 
nemen wij aan dat u geen gebruik wenst te maken van deze gelegenheid. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gedeputeerde Staten, 
namens dezen, 
 
 
 
 
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter  
 
 
 
 
A.W. Smit, secretaris 
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ONTWERPBESLUIT WET NATUURBESCHERMING ONDERDEEL GEBIEDSBESCHERMING 
ZK19000231 
 
Overeenkomstig de overwegingen in bijlage 2 hebben wij het voornemen te besluiten: 

I. De aangevraagde vergunning voor afschot van damherten op het eiland Haringvreter gelegen in 
Natura 2000-gebied het Veerse Meer te verlenen. 

II. De vergunning geldig te laten zijn voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 
2025. 

III. De voorschriften, zoals opgenomen in ‘Onderdeel 1’ te verbinden aan deze ontheffing. Zorgvuldig 
nakomen van deze voorschriften, voorkomt dat we de ontheffing voortijdig intrekken of wijzigen. 

IV. De volgende documenten deel uit te laten maken van de ontheffing tenzij voorschriften in deze 
ontheffing anders bepalen: 

a. Ontheffingsaanvraag per brief van 18 november 2019, kenmerk ZK19000231/20006982; 
b. Bijlagen bij de aanvraag zoals aangeleverd:  

i. Effectenindicator Natura 2000-gebieden 
ii. Effectbeoordeling damhertenregulatie Haringvreter – Veerse Meer 
iii. Actualisatie effectbeoordeling damhertenbeheer Haringvreter 

 
De vergunning is gebaseerd op de aanvraag inclusief alle bijgevoegde stukken. De eventuele significante 
negatieve effecten op beschermde natuurwaarden zijn uitsluitend beoordeeld op het te vergunnen project, 
zoals dit in de aanvraag beschreven is. Het project dient dan ook te worden uitgevoerd conform de 
aanvraag, voor zover niet in tegenspraak met de in deze vergunning geformuleerde voorschriften. 
Wijzigingen in de uitvoering die wenselijk of noodzakelijk zijn en die geen extra of andere significante 
negatieve effecten op beschermde natuurwaarden teweeg kunnen brengen, kunnen tijdens de looptijd van 
de vergunning mogelijk wel doorgevoerd worden. Om te bepalen of de wijziging met of zonder een 
gewijzigde vergunning doorgevoerd kan worden dient altijd contact opgenomen te worden met ons; dit kan 
via het e-mailadres natuurbeschermingswet@zeeland.nl. Vermeld hierbij altijd het kenmerk.  
 
Zienswijzen 
Wij leggen uw aanvraag 6 weken ter inzage zodat belanghebbenden hun zienswijze kunnen indienen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderdelen bij dit besluit: 

1. Voorschriften 
2. Overwegingen 

3. Locaties waar activiteiten mogen plaatsvinden 

 
 
 
 
 
 

mailto:natuurbeschermingswet@zeeland.nl
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Onderdeel 1. 

 
VOORSCHRIFTEN 
 

1. Het afschot dient strikt conform de vergunningaanvraag te worden uitgevoerd, voor zover niet in 
strijd met de voorschriften in deze vergunning. 

 
2. De vergunning moet tijdens het uitvoeren van het afschot op verzoek van handhavende instanties 

kunnen worden getoond. Uitvoerders dienen op de hoogte te zijn van de in de vergunning 
opgenomen voorschriften. 
 

3. Afschot vindt plaats op minimaal 150 meter afstand van de twee vogelconcentratiegebieden van 
niet-broedvogels, zoals aangegeven met afbeelding 1 in onderdeel 3 van dit besluit. 
 

4. Afschot vindt plaats van 1 oktober tot 1 maart met een maximum van 6 afschotdagen per maand. 
 

5. Afschot vindt niet plaats voor een periode van 3 dagen na de dag waarop afschot heeft 
plaatsgevonden. 
 

6. Afschot vindt plaats vanuit verdekte locaties in het op de Haringvreter gelegen bos of omliggend 
struikgewas. 
 

7. Het afschot vindt plaats tussen 1 uur na zonsopkomst en 1 uur voor zonsondergang. 
 

8. Bij het afschot wordt gebruik gemaakt van een geweer dat voorzien is van een geluidsdemper. 
 

9. U dient twee dagen voor de eerste afschotdag bij de RUD Zeeland te melden wanneer u gebruik 
gaat maken van de vergunning. U doet dit via het emailadres handhavinq.qroen@rudzeeland.nl 
onder vermelding van kenmerknummer ZK19000231. 
 

10. Uiterlijk 2 dagen na de laatste afschotdag wordt dit gemeld op het hierboven genoemde e-mail 
adres onder vermelding van kenmerknummer ZK19000231. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:handhavinq.qroen@rudzeeland.nl
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Onderdeel 2. 

 
OVERWEGINGEN 
 
A. Weergave van de feiten 
 
A1. Vergunningaanvraag 
U heeft een aanvraag op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, ingediend voor 
jaarlijks afschot van 1 oktober tot 1 maart van damherten op het eiland Haringvreter gelegen in Natura 
2000-gebied Veerse Meer.  
 
De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk ZK19000231/20006982. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag 
voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van die aspecten waarvoor een vergunning is 
vereist. De aanvraag is dan ook verder in behandeling genomen.  
 
U bent voornemens om damherten jaarlijks tussen 1 oktober en 1 maart op het eiland Haringvreter in het 
Veerse Meer af te schieten. Het afschot wordt uitgevoerd met behulp van het kogelgeweer en een 
geluidsdemper. Het betreft afschot waarmee uitvoering wordt gegeven aan het Faunabeheerplan Damhert 
2020-2025. Doel van dit beheer is het nastreven van een duurzame populatie damherten met een 
(voorjaars)doelstand van 150 dieren op de Haringvreter. Op basis van het faunabeheerplan wordt jaarlijks 
een werkplan opgesteld waarin staat hoe het beheer op de Haringvreter uitgevoerd zal worden. De 
vergunning (gebiedsbescherming) wordt voor de looptijd van het Faunabeheerplan Damhert 2020-2025 
aangevraagd. Voor afschot van damherten wordt in met een apart besluit ontheffing (soortenbescherming) 
verleend van de verboden van hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming. 
 
A2. Vergunningplicht  
Het is verboden om zonder vergunning van gedeputeerde staten projecten te realiseren die afzonderlijk of 
in combinatie met andere plannen of projecten significante negatieve effecten kunnen hebben voor een 
Natura 2000-gebied. Het jaarlijkse afschot van 1 oktober tot 1 maart van damherten op het eiland 
Haringvreter vindt plaats in het Natura 2000-gebied Veerse Meer. Significante negatieve effecten van deze 
activiteit op de beschermde natuurwaarden zijn op voorhand niet uit te sluiten. 
 
U gaat in de vergunningaanvraag in op de eventuele significante negatieve effecten van uw activiteiten op 
de beschermde natuurwaarden. Uw aanvraag betreft een project dat niet direct verband houdt met of nodig 
is voor het beheer van het Natura 2000-gebied Veerse Meer en is niet opgenomen in een beheerplan. 
 
Gedeputeerde Staten houden bij het verlenen van de vergunning rekening met de gevolgen die het project 
kan hebben voor een Natura 2000-gebied, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor dat gebied. 
Gedeputeerde staten verlenen uitsluitend een vergunning, indien de zekerheid is verkregen dat het 
aangevraagde project geen significante negatieve effecten zal hebben op de instandhoudings-
doelstellingen voor het gebied. 
 
A3. Bevoegd gezag 
Ingeval gedeputeerde staten ingevolge het bepaalde bij of krachtens deze wet bevoegd zijn tot het nemen 
van een besluit met betrekking tot handelingen, zijn, tenzij anders bepaald, bevoegd gedeputeerde staten 
van de provincie waar de handeling wordt verricht. 
 
Het aangevraagde project vindt geheel plaats binnen de grenzen van de provincie Zeeland. Gedeputeerde 
staten van Zeeland zijn daarom op grond van artikel 1.3, eerste lid van de Wet natuurbescherming het 
bevoegd gezag om op uw vergunningaanvraag te besluiten. Er zijn geen nadelige gevolgen op Natura 
2000-gebieden buiten de provincie Zeeland, waardoor instemming van andere provincies niet aan de orde 
is. 
 
A4. Procedure  
De vergunningprocedure is uitgevoerd in overeenstemming met hoofdstuk 5, artikel 5.1 van de Wet 
natuurbescherming. Er is besloten om op uw aanvraag de uniforme openbare voorbereidingsprocedure 
van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (verder Awb) toe te passen. 
 
Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 13 weken te verlengen met 7 
weken als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid Wet natuurbescherming. De verlenging is op 27 februari 
2020, kenmerk ZK19000231/20006982 medegedeeld. 
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Het ontwerpbesluit ligt gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen in het provinciehuis te 
Middelburg. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden zowel schriftelijk als mondeling hun 
zienswijze op dit ontwerp kenbaar maken. Voorafgaand aan de terinzagelegging heeft kennisgeving van 
het ontwerpbesluit plaatsgevonden via: http://www.zeeland.nl/publicaties-enbekendmakingen/provinciaal-
blad-en-bekendmakingen en op http://www.overheid.nl/. 
 
Vervolgens zullen wij, na afweging van eventueel ingediende zienswijzen, een definitief besluit op de 
aanvraag nemen. Tegen dit definitieve besluit staat beroep open zoals in het besluit onder “beroep” is 
aangegeven. De kennisgeving van het definitieve besluit kan eveneens worden geraadpleegd via de 
bovengenoemde media. 
 
B. Toetsing 
 
B1. Toetsingskader  
De aanvraag is getoetst aan de artikelen 1.10 en 2.7 tot en met 2.9 onderdeel Gebiedsbescherming van 
de Wet natuurbescherming en, voor wat betreft het provinciale beleid, aan het Omgevingsplan Zeeland 
2018 en de Beleidsnota Natuurwetgeving. 
 
B2. Beoordeling van effecten op instandhoudingsdoelstellingen, beschermde soorten, en het 
provinciaal beleid 
Natura 2000-gebied Veerse Meer is aangewezen als speciale beschermingszone in de zin van de 
Vogelrichtlijn. De beoordeling van de aanvraag beperkt zich daarom tot de effecten van het project op 
aangewezen broedvogels en aangewezen niet-broedvogels in het Natura 2000-gebied Veerse Meer en het 
provinciaal beleid. Daarnaast worden de externe effecten beoordeeld op twee soorten niet-broedvogels die 
zijn aangewezen voor het nabijgelegen Natura 2000-gebied Oosterschelde. Op andere vogelsoorten, 
habitats en habitatsoorten van dit gebied worden als gevolg van het project geen directe of indirecte 
negatieve effecten verwacht. Gelet op de aard van het project en de afstand ten opzichte van andere Natura 
2000-gebieden, zijn significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen daarvan uitgesloten. 
 
Effecten op deze soorten kunnen optreden als gevolg van optische verstoring (de aanwezigheid van jagers) 
en verstoring door geluid (geweerschoten). Verstoring door geluid wordt 20% tot 25% beperkt door het 
gebruik van geluidsdempers. Optische verstoring zal minimaal zijn, aangezien het afschot volgens de 
aanvraag plaatsvindt vanuit een beschutte positie aan de rand van het bos/de bosschages op de 
Haringvreter. Verontreiniging wordt voorkomen door loodvrije munitie te gebruiken. 
 
Eventueel te verwachten negatieve effecten zijn tijdelijk, in de zin dat volgens de aanvraag afschot plaats 
vindt op maximaal 6 dagen per maand en met tenminste drie rustdagen zonder afschot tussen iedere 
afschotdag. Deze werkwijze is vastgelegd in voorschriften 4 en 5 van onderdeel 1 van dit besluit. 
 
Effect op broedvogels 
Er zijn drie broedvogelsoorten aangewezen waarvoor instandhoudingsdoelen gelden in het Natura 2000-
gebied Veerse Meer, namelijk: aalscholver, lepelaar en kleine mantelmeeuw.  
 
Aalscholver 
De landelijke staat van instandhouding van de aalscholver als broedvogel is gunstig. Het 
instandhoudingsdoel in het Veerse Meer is het behoud van (de omvang en kwaliteit van het leefgebied met 
een draagkracht voor) een populatie van ten minste 300 paar (jaarlijks). Het gemiddelde aantal paren 
tussen 2013 en 2017 was 219. De aalscholver broedt niet op de Haringvreter, maar sinds 2019 wel 700 
meter ten zuiden daarvan, op Aardbeieneiland. Broedactiviteiten kunnen al in februari beginnen. 
Wetenschappelijke beoordelingen van de verstoringsafstand variëren van 50 tot 75 meter. 1  Het 
voorgestelde afschotgebied (zie de kaart in onderdeel 3 bij dit besluit) ligt echter op een kilometer afstand 
van Aardbeieneiland. Het instandhoudingsdoel komt daarmee niet in gevaar. 
 
Lepelaar 
De landelijke staat van instandhouding van de lepelaar als broedvogel is gunstig. Het instandhoudingsdoel 
in het Veerse Meer is het behoud van een populatie van ten minste 12 paar. Het gemiddelde aantal paren 
tussen 2013 en 2017 was 18. Er broeden geen lepelaars op de Haringvreter. Lange tijd broedden er wel 
lepelaars op de Middelplaten, 3 kilometer verderop, totdat ze verjaagd werden door vossen. Het 
instandhoudingsdoel komt daarom niet in gevaar. 
 

                                                      
1 Met verstoringsafstand wordt in dit besluit het volgende bedoeld: de afstand vanaf de afschotlocatie tot aan de 
grens van de cirkel waarbinnen het afschot kan leiden tot verstoring van de vogelsoort. 

http://www.overheid.nl/
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Kleine mantelmeeuw 
De landelijke staat van instandhouding van de kleine mantelmeeuw als broedvogel is gunstig. Het 
instandhoudingsdoel in het Veerse Meer is het behoud van een populatie van ten minste 590 paar. Het 
gemiddelde aantal paren tussen 2013 en 2017 was 507. De kleine mantelmeeuw broedt op de 
Soelekerkeplaat, aan de zuidkant van de Haringvreter (zie kaart in Onderdeel 3 van dit besluit). 
Verstoringsafstanden van broedende kleine mantelmeeuwen zijn 300 meter of kleiner. Echter, de 
broedperiode van kleine mantelmeeuwen is van maart tot en met juli. Dit overlapt niet met de 
afschotperiode van 1 oktober tot 1 maart. Het instandhoudingsdoel komt daarom niet in gevaar. 
 
Conclusie  
Gelet op het bovenstaande leidt het project, rekening houdend met de instandhoudingsdoelen van Natura 
2000-gebied Veerse Meer, niet tot een verslechtering van de staat van instandhouding van de broedvogels 
aalscholver, lepelaar en kleine mantelmeeuw. 
 
Effect op niet-broedvogels (doortrekkers en wintergasten) 
Er zijn twintig niet-broedvogelsoorten aangewezen waarvoor instandhoudingsdoelen gelden in het Natura 
2000-gebied Veerse Meer, namelijk: aalscholver, brandgans, brilduiker, dodaars, fuut, goudplevier, kleine 
zilverreiger, kleine zwaan, kluut, kolgans, krakeend, kuifeend, lepelaar, meerkoet, middelste zaagbek, 
pijlstaart, rotgans, slobeend, smient en wilde eend.  
 
Aalscholver 
De landelijke staat van instandhouding van de aalscholver als niet-broedvogel is gunstig. Het 
instandhoudingsdoel in het Veerse Meer is het behoud van (de omvang en kwaliteit van het leefgebied met 
een draagkracht voor) een populatie van gemiddeld 170 vogels (jaarlijks). Het gemiddelde aantal vogels in 
de periode 2013-2018 was 133. Het instandhoudingsdoel is vooral gebaseerd op de functie van het Veerse 
Meer als foerageergebied van de aalscholver. Aalscholvers kunnen tot op een afstand van 75 meter 
verstoord worden. Het afschotgebied bevindt zich op grotere afstand van het water waar gefoerageerd 
wordt. Bovendien zijn er in het Veerse Meer voldoende alternatieve foerageergebieden aanwezig om 
tijdelijk naar uit te wijken. Ook worden eventuele negatieve effecten beperkt door gebruik van 
geluidsdempers,  en door te schieten vanuit de beschutting van de bosrand. Het instandhoudingsdoel komt 
daarom niet in gevaar. 
 
Brandgans 
De landelijke staat van instandhouding van de brandgans als niet-broedvogel is gunstig. Het 
instandhoudingsdoel in het Veerse Meer is het behoud van een populatie van gemiddeld 600 vogels. Het 
gemiddelde aantal vogels in de periode 2013-2018 was 498. Het instandhoudingsdoel is gebaseerd op de 
functie van het Veerse Meer als foerageergebied van de brandgans, hoewel ook de slaapfunctie ervan 
internationaal belang is. Wetenschappelijke beoordelingen van de verstoringsafstand variëren van 300 tot 
3000 meter. De functie van de Haringvreter als foerageergebied is beperkt, doordat damhertenbegrazing 
weinig geschikte vegetatie overlaat. De Haringvreter heeft daardoor vooral een slaapfunctie. Het uitvoeren 
van afschot tussen 1 uur na zonsopkomst en 1 uur voor zonsondergang voorkomt verstoring van rustende 
brandganzen. Het instandhoudingsdoel komt daarom niet in gevaar. 
 
Brilduiker 
De landelijke staat van instandhouding van de brilduiker als niet-broedvogel is zeer ongunstig. Het 
instandhoudingsdoel in het Veerse Meer is het behoud van een populatie van gemiddeld 420 vogels. Het 
gemiddelde aantal vogels in de periode 2013-2018 was 67. Het Veerse Meer heeft voor de brilduiker met 
name een functie als foerageergebied. Wetenschappelijke beoordelingen van de verstoringsafstand 
variëren van 63 tot 550 meter. Brilduikers foerageren echter door in diep, open water te duiken naar 
mosselen. De Haringvreter ligt in een ondiepe zone, waarin bovendien geen bekende mosselbanken 
liggen. Er zijn in het Veerse Meer voldoende alternatieve, meer geschikte foerageergebieden aanwezig om 
naar uit te wijken. Bovendien wordt mogelijke verstoring beperkt door het gebruik van geluidsdempers. Het 
instandhoudingsdoel komt hierdoor niet in gevaar. 
 
Dodaars 
De landelijke staat van instandhouding van de dodaars als niet-broedvogel is gunstig. Het 
instandhoudingsdoel in het Veerse Meer is het behoud van een populatie van gemiddeld 160 vogels. Het 
gemiddelde aantal vogels in de periode 2013-2018 was 75. In het telseizoen 2017/2018 zijn er 268 vogels 
geteld. Het open water van het Veerse Meer heeft voor de dodaars met name een functie als 
foerageergebied. De soort wordt verspreid over het Natura 2000-gebied waargenomen. Wetenschappelijke 
beoordelingen van de verstoringsafstand variëren van 25 tot 200 meter. Er zijn in het Veerse Meer echter 
voldoende alternatieve foerageergebieden aanwezig om tijdelijk naar uit te wijken. Bovendien worden 
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eventuele negatieve effecten beperkt door gebruik van geluidsdempers en door te schieten vanuit de 
beschutting van de bosrand. Het instandhoudingsdoel komt daarom niet in gevaar. 
 
Fuut  
De landelijke staat van instandhouding van de fuut als niet-broedvogel is matig ongunstig. Het 
instandhoudingsdoel in het Veerse Meer is het behoud van een populatie van gemiddeld 290 vogels. Het 
gemiddelde aantal vogels in de periode 2013-2018 was 317. De verstoringsafstand wordt geschat op 200 
meter. Futen foerageren voornamelijk op open water, en ze rusten vooral in ondieper water nabij de oever. 
Om te foerageren zijn voldoende tijdelijke alternatieven in het Veerse Meer aanwezig. Verstoring van rust 
dichterbij het eiland wordt voorkomen door afschot te plegen tussen een uur na zonsopkomst en een uur 
voor zonsondergang. Mede gelet op het gemiddelde aantal getelde futen, komt het instandhoudingsdoel 
daarom niet in gevaar. 
 
Goudplevier  
De landelijke staat van instandhouding van de goudplevier als niet-broedvogel is matig ongunstig. Het 
instandhoudingsdoel in het Veerse Meer is het behoud van een populatie van gemiddeld 820 vogels. Het 
gemiddelde aantal vogels in de periode 2013-2018 was 380. In het telseizoen 2017/2018 zijn er 1910 
vogels geteld. De goudplevier rust en foerageert vooral op de zuidoostelijke, open vlakte van de 
Haringvreter. Dit is op de kaart in Onderdeel 3 van dit besluit aangegeven als vogelconcentratiegebied. 
Wetenschappelijke beoordelingen van de verstoringsafstand variëren van 37 tot 70 meter. Voorgenomen 
wordt echter om minimaal 150 meter afstand tot de vogelconcentratiegebieden op de Haringvreter te 
houden. Negatieve effecten wordt bovendien verder beperkt door gebruik van de geluiddemper. Het 
instandhoudingsdoel komt daarom niet in gevaar. 
 
Kleine zilverreiger 
De landelijke staat van instandhouding van de kleine zilverreiger als niet-broedvogel is gunstig. Het 
instandhoudingsdoel in het Veerse Meer is het behoud van een populatie van gemiddeld 7 vogels. Het 
gemiddelde aantal vogels in de periode 2013-2018 was 12. De kleine zilverreiger maakt vooral gebruik van 
het ondiepe water aan de zuidoostelijke kant van de Haringvreter om te foerageren. Dit deel is op de kaart 
in onderdeel 3 van dit besluit aangegeven als vogelconcentratiegebied. Wetenschappelijke beoordelingen 
van de verstoringsafstand variëren van 54 tot 125 meter. Voorgenomen wordt echter om minimaal 150 
meter afstand tot de concentratiegebieden op de Haringvreter te houden. Verstoring wordt bovendien 
verder beperkt door gebruik van de geluiddemper. Het instandhoudingsdoel komt daarom niet in gevaar. 
 
Kleine zwaan 
De landelijke staat van instandhouding van de kleine zwaan als niet-broedvogel is zeer ongunstig. Het 
instandhoudingsdoel in het Veerse Meer is het behoud van de omvang en kwaliteit van het leefgebied voor 
behoud van de populatie. Dit doel is niet gekwantificeerd. De kleine zwaan wordt overdag niet tot nauwelijks 
waargenomen in het Veerse Meer. Het is verder onbekend of de kleine zwaan er ’s nachts slaapt, hoewel 
dit niet uitgesloten kan worden. Afschot zal echter plaatsvinden tussen een uur na zonsopkomst en een 
uur voor zonsondergang. Het instandhoudingsdoel komt daarom niet in gevaar. 
 
Kluut 
De landelijke staat van instandhouding van de kluut als niet-broedvogel is matig ongunstig. Het 
instandhoudingsdoel in het Veerse Meer is het behoud van een populatie van gemiddeld 90 vogels. Het 
gemiddelde aantal vogels in de periode 2013-2018 was 48. De kluut maakt vooral gebruik van de slikken 
van het zuidoostelijke deel van de Haringvreter om te foerageren. Dit deel is op de kaart in onderdeel 3 van 
dit besluit aangegeven als vogelconcentratiegebied. Wetenschappelijke beoordelingen van de 
verstoringsafstand variëren van 37 tot 100 meter. Voorgenomen wordt echter om minimaal 150 meter 
afstand tot de concentratiegebieden op de Haringvreter te houden. Verstoring wordt bovendien verder 
beperkt door gebruik van de geluiddemper. Het instandhoudingsdoel komt daarom niet in gevaar. 
 
Kolgans 
De landelijke staat van instandhouding van de kolgans als niet-broedvogel is gunstig. Het 
instandhoudingsdoel in het Veerse Meer is het behoud van de omvang en kwaliteit van het leefgebied. Dit 
doel is niet gekwantificeerd. Overdag worden er in het Natura 2000-gebied Veerse Meer weinig kolganzen 
waargenomen. Onbekend is of kolganzen er ’s nachts slapen, maar dit kan niet uitgesloten worden. Afschot 
zal echter plaatsvinden tussen een uur na zonsopkomst en een uur voor zonsondergang. Het 
instandhoudingsdoel komt daarom niet in gevaar. 
 
Krakeend 
De landelijke staat van instandhouding van de krakeend als niet-broedvogel is gunstig. Het 
instandhoudingsdoel in het Veerse Meer is het behoud van een populatie van gemiddeld 60 vogels. Het 
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gemiddelde aantal vogels in de periode 2013-2018 was 72. Het instandhoudingsdoel is gebaseerd op de 
functie van het Veerse Meer als foerageergebied. Krakeenden komen verspreid voor op open water in het 
hele Natura 2000-gebied. Wetenschappelijke beoordelingen van de verstoringsafstand variëren van 63 tot 
300 meter. Eventuele verstoring wordt beperkt door het gebruik van geluidsdempers.  Bovendien zijn er 
voldoende tijdelijke alternatieven in het Veerse Meer aanwezig om te foerageren. Het instandhoudingsdoel 
komt hierdoor niet in gevaar. 
 
Kuifeend 
De landelijke staat van instandhouding van de kuifeend als niet-broedvogel is matig ongunstig. Het 
instandhoudingsdoel in het Veerse Meer is het behoud van een populatie van gemiddeld 760 vogels. Het 
gemiddelde aantal vogels in de periode 2013-2018 was 133. In het telseizoen 2017/2018 zijn er 459 vogels 
geteld. Het Veerse Meer heeft voor kuifeenden (een duikeend) vooral een functie als foerageergebied. De 
verstoringsafstand wordt geschat op 63 tot 143 meter. Eventuele verstoring door afschot wordt beperkt 
door het gebruik van geluidsdempers. Bovendien zijn er voldoende tijdelijke alternatieven in het Veerse 
Meer aanwezig om te foerageren. Het instandhoudingsdoel komt hierdoor niet extra in gevaar. 
 
Lepelaar 
De landelijke staat van instandhouding van de lepelaar als niet-broedvogel is gunstig. Het 
instandhoudingsdoel in het Veerse Meer is het behoud van een populatie van gemiddeld 4 vogels. Het 
gemiddelde aantal vogels in de periode 2013-2018 was 21. De lepelaar gebruikt het Veerse Meer met 
name als foerageergebied. Op de Haringvreter wordt vooral het ondiepe water aan de zuidoostelijke kant 
van het eiland gebruikt. Dit deel is op de kaart in Onderdeel 3 van dit besluit aangegeven als 
vogelconcentratiegebied. Wetenschappelijke beoordelingen van de verstoringsafstand variëren van 54 tot 
115 meter. Voorgenomen wordt echter om minimaal 150 meter afstand tot de concentratiegebieden op de 
Haringvreter te houden. Verstoring wordt bovendien verder beperkt door gebruik van de geluiddemper. Het 
instandhoudingsdoel komt daarom niet in gevaar. 
 
Meerkoet 
De landelijke staat van instandhouding van de meerkoet als niet-broedvogel is matig ongunstig. Het 
instandhoudingsdoel in het Veerse Meer is het behoud van een populatie van gemiddeld 4200 vogels. Het 
gemiddelde aantal vogels in de periode 2013-2018 was 1677, met een maximum van 4693 in het telseizoen 
2017/2018. De meerkoet foerageert met name in de ondiepe wateren van het hele Veerse Meer en op 
graslanden direct grenzend aan het open water. De soort is weinig gevoelig voor verstoring. 
Wetenschappelijke beoordelingen van de verstoringsafstand variëren van 29 tot 103 meter. Om te 
foerageren zijn voldoende tijdelijke alternatieven in het Veerse Meer aanwezig. Bovendien wordt mogelijke 
verstoring beperkt door het gebruik van geluidsdempers. Het instandhoudingsdoel komt hierdoor niet in 
gevaar. 
 
Middelste zaagbek 
De landelijke staat van instandhouding van de middelste zaagbek als niet-broedvogel is matig ongunstig. 
Het instandhoudingsdoel in het Veerse Meer is het behoud van een populatie van gemiddeld 320 vogels. 
Het gemiddelde aantal vogels in de periode 2013-2018 was 322. Het Veerse Meer is voor de middelste 
zaagbek vooral van belang om te foerageren. De soort foerageert op open water door te duiken naar vissen. 
Wetenschappelijke beoordelingen van de verstoringsafstand variëren van 63 tot 500 meter. Om te 
foerageren zijn voldoende tijdelijke alternatieven in het Veerse Meer aanwezig. Bovendien wordt mogelijke 
verstoring beperkt door het gebruik van geluidsdempers. Het instandhoudingsdoel komt hierdoor niet in 
gevaar. Mede gelet op het gemiddeld aantal getelde middelste zaagbekken in de afgelopen 5 jaar, komt 
het instandhoudingsdoel daarom niet in gevaar. 
 
Pijlstaart 
De landelijke staat van instandhouding van de pijlstaart als niet-broedvogel is gunstig. Het 
instandhoudingsdoel in het Veerse Meer is het behoud van een populatie van gemiddeld 50 vogels. Het 
gemiddelde aantal vogels in de periode 2013-2018 was 19. In het telseizoen 2017/2018 zijn er 104 vogels 
geteld. Het Veerse Meer heeft voor de pijlstaart met name een functie als foerageergebied. De soort wordt 
echter zelden waargenomen op of rondom de Haringvreter. De sporadische waarnemingen komen van de 
zuidoostelijke hoek, binnen de zone die is aangewezen als vogelconcentratiegebied (zie kaart in Onderdeel 
3 van dit besluit). Wetenschappelijke beoordelingen van de verstoringsafstand variëren van 63 tot 250 
meter. Afschot zal echter plaatsvinden op minimaal 150 meter afstand tot het concentratiegebied. 
Eventuele negatieve effecten worden verder beperkt door gebruik van geluidsdempers. Bovendien zijn er 
in het Veerse Meer voldoende alternatieve foerageergebieden aanwezig om tijdelijk naar uit te wijken. Het 
instandhoudingsdoel komt hierdoor niet in gevaar. 
 
 



 

Behoort bij brief d.d.  met ons kenmerk: 20025231. 

 
9 

 

 

Rotgans 
De landelijke staat van instandhouding van de rotgans als niet-broedvogel is matig ongunstig. Het 
instandhoudingsdoel in het Veerse Meer is het behoud van een populatie van gemiddeld 210 vogels. Het 
gemiddelde aantal vogels in de periode 2013-2018 was 278. In het telseizoen 2017/2018 zijn er 421 vogels 
geteld. Het Veerse Meer is voor rotganzen zowel van belang als foerageergebied als rustgebied. 
Wetenschappelijke beoordelingen van de verstoringsafstand variëren van 300 tot 3000 meter. De grootste 
aantallen rotganzen worden vooral in de oostelijke helft van het Veerse Meer waargenomen, en veel minder 
rond de Haringvreter. De waarnemingen op de Haringvreter komen vooral van de zuidoostelijke hoek van 
het eiland. Dit is een vogelconcentratiegebied zoals aangegeven op de kaart in Onderdeel 3 bij dit besluit. 
Er zal bij afschot tenminste 150 meter afstand tot dit gebied gehouden worden. Mede gelet op het 
gemiddelde aantal getelde rotganzen over de afgelopen 5 jaar, en de verspreiding ervan in het Veerse 
Meer, komt het instandhoudingsdoel daarom niet in gevaar. 
 
Slobeend 
De landelijke staat van instandhouding van de slobeend als niet-broedvogel is gunstig. Het 
instandhoudingsdoel in het Veerse Meer is het behoud van een populatie van gemiddeld 40 vogels. Het 
gemiddelde aantal vogels in de periode 2013-2018 was 29. In het telseizoen 2017/2018 zijn er 128 vogels 
geteld. Slobeenden komen vooral voor op de Middelplaten, op ruime afstand van de Haringvreter. De 
zuidpunt van de Haringvreter functioneert daarnaast ook als rustgebied. Wetenschappelijke beoordelingen 
van de verstoringsafstand variëren van 63 tot 250 meter. De zuidpunt is echter deel van het 
vogelconcentratiegebied zoals aangegeven op de kaart in Onderdeel 3 bij dit besluit. Er zal bij afschot 
tenminste 150 meter afstand tot het concentratiegebied gehouden worden. Daarnaast beperkt de 
geluiddemper eventuele verstoring. Het instandhoudingsdoel komt hierdoor niet in gevaar. 
 
Smient 
De landelijke staat van instandhouding van de smient als niet-broedvogel is matig ongunstig. Het 
instandhoudingsdoel in het Veerse Meer is het behoud van een populatie van gemiddeld 4000 vogels. Het 
gemiddelde aantal vogels in de periode 2013-2018 was 1106. In het telseizoen 2017/2018 zijn er 3219 
vogels geteld. De Haringvreter is door de begrazing van damherten minder geschikt geworden als 
foerageergebied van de smient. Echter, de zuidpunt van het eiland wordt wel gebruikt als rustgebied. 
Wetenschappelijke beoordelingen van de verstoringsafstand variëren van 63 tot 250 meter. De zuidpunt is 
echter deel van het vogelconcentratiegebied zoals aangegeven op de kaart in Onderdeel 3 bij dit besluit. 
Er zal bij afschot tenminste 150 meter afstand tot dit concentratiegebied gehouden worden. Daarnaast 
beperkt de geluiddemper eventuele verstoring. Het instandhoudingsdoel komt daarom niet in gevaar. 
 
Wilde eend 
De landelijke staat van instandhouding van de wilde eend als niet-broedvogel is zeer ongunstig. Het 
instandhoudingsdoel in het Veerse Meer is het behoud van een populatie van gemiddeld 3200 vogels. Het 
gemiddelde aantal vogels in de periode 2013-2018 was 1219. In het telseizoen 2017/2018 zijn er 2253 
vogels geteld. Het Veerse Meer heeft voor de wilde eend met name een functie als foerageergebied. De 
wilde eend wordt gezien als weinig verstoringsgevoelig, vooral in stedelijke gebieden. Wetenschappelijke 
beoordelingen van de verstoringsafstand variëren van 63 tot 250 meter. De afschotzone ligt echter ruim 
buiten het water waar de wilde eenden te vinden zijn. Eventuele verstoring wordt verder beperkt door het 
gebruik van geluidsdempers. Het instandhoudingsdoel komt hierdoor niet in gevaar. 
 
Conclusie  
Gelet op het bovenstaande leidt het project, rekening houdend met de instandhoudingsdoelen van Natura 
2000-gebied Veerse Meer, niet tot een verslechtering van de staat van instandhouding van de niet-
broedvogels aalscholver, brandgans, brilduiker, dodaars, fuut, goudplevier, kleine zilverreiger, kleine 
zwaan, kluut, kolgans, krakeend, kuifeend, lepelaar, meerkoet, middelste zaagbek, pijlstaart, rotgans, 
slobeend, smient en wilde eend. 
 
Effect op niet-broedvogels van Natura 2000-gebied Oosterschelde 
Uit uw toets komt naar voren dat twee soorten niet-broedvogels, die voor het aangrenzende Natura 2000-
gebied Oosterschelde zijn aangewezen, gebruik maken van de Haringvreter als hoogwatervluchtplaats. Dit 
zijn de bonte strandloper en de zilverplevier. In de maanden november tot en met februari zijn de hoogste 
aantallen van deze soorten in het Veerse Meer te vinden. Van de zilverplevier bevindt 1% van de populatie 
van de Oosterschelde zich in het Veerse Meer; van de bonte strandloper is dit 10%. Het belang van de 
Haringvreter als hoogwatervluchtplaats is echter beperkt; hooguit 10% van de aantallen in het Veerse Meer 
zijn op de Haringvreter te vinden. 
 
Wetenschappelijke beoordelingen van de verstoringsafstand variëren bij beide soorten steltlopers van 37 
tot 70 meter. Overtijende vogels zijn op de Haringvreter ruim buiten de afschotzone te vinden, in de 
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vogelconcentratiegebieden. Daarnaast beperkt de geluiddemper eventuele verstoring. Tot slot zijn de 
gemiddelde aantallen bonte strandlopers en zilverplevieren in de Oosterschelde hoger dan de voor deze 
soorten opgestelde instandhoudingsdoelen. Het instandhoudingsdoel voor de bonte strandloper is 14.100 
en het gemiddelde aantal getelde vogels is 16.011. Het doel voor de zilverplevier is 4400 en het gemiddelde 
aantal getelde vogels is 5124. De instandhoudingsdoelen komen daarom niet in gevaar. 
 
Effect in cumulatie  
Bij vergunningverlening voor een project dient een beoordeling plaats te vinden van de cumulatieve 
gevolgen, indien het project afzonderlijk of in combinatie met andere projecten significante gevolgen kan 
hebben voor het desbetreffende Natura 2000-gebied. Een vergunning kan alleen verleend worden als het 
project afzonderlijk of in combinatie met andere projecten geen significante negatieve effecten heeft. In dit 
geval zijn er geen projecten die tot cumulatie kunnen leiden. 
 
Provinciaal beleid 
Het aangevraagde project wordt zodanig uitgevoerd dat er geen significante aantasting plaatsvindt van de 
wezenlijke kenmerken of waarden van de Zeeuwse beschermde natuur en onvermijdelijke verstoringen zo 
klein mogelijk worden gehouden. Naar ons oordeel is er geen strijdigheid met het Omgevingsplan Zeeland 
2018 of met de Beleidsnota Natuurwetgeving. 
 
C. Conclusies 
 
U heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat met het uitvoeren van het aangevraagde project geen 
aantasting plaatsvindt van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Veerse Meer. Evenmin 
leveren de voorgenomen activiteiten strijdigheid op met het provinciaal beleid. Wij zijn op grond van 
bovenstaande overwegingen van mening dat de gevraagde vergunning onder oplegging van voorschriften 
(Onderdeel 1 bij dit besluit) verleend kan worden. 
 
D. Overige wet- en regelgeving 
 
Bij de beoordeling van onderhavige aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan de Wet 
natuurbescherming, hoofdstuk 2 Natura 2000-gebieden en de daarbij behorende regelgeving niet 
betrokken. Mogelijk zijn er voor de activiteiten waarop de aanvraag betrekking heeft nog andere bepalingen 
van toepassing. Wij wijzen u erop dat het kan zijn dat voor het uitvoeren van uw activiteit alsnog een 
vergunning en/of ontheffing en/of melding op grond van andere hoofstukken van de Wet 
natuurbescherming, dan wel op grond van andere wet- en regelgeving vereist kan zijn. 
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Onderdeel 3 
 
LOCATIES WAAR ACTIVITEITEN MOGEN PLAATSVINDEN 
 

 
 
Afbeelding 1 – De cirkels met gesloten lijn geven de vogelconcentratiegebieden weer, zoals deze zijn 
ingetekend op de kaart in figuur 3 van de bijlage bij de aanvraag ‘Actualisatie effectbeoordeling 
damhertenbeheer Haringvreter’. Zoals aangegeven in de projectomschrijving in de aanvraag zal afschot 
plaatsvinden op minimaal 150 meter afstand tot de rand van deze gebieden. Deze werkwijze is tevens 
opgenomen in voorschrift 3 in Onderdeel 1 van dit besluit. In de bovenstaande afbeelding geeft de stippellijn 
aan waar deze ondergrens van 150 meter ligt. 
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