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Geachte heer Van Herk,

BIJ schrijven van 16 februari 2011 verzoekt u mIJom aan Rijkswaterstaat Zeeland
een vergunning te verienen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998
(hierna: Nb-wet 1998) voor het uitvoeren van werkzaamheden aan het dijktraject
Oesterdam Zuid.

•
Procedureel
Uw aanvraag Is op 16 februari 2011 door miJontvangen. BIJschrijven van 24
februari2011 (kenmerk: DRZW/2011-394) heb Ik de ontvangst van uw aanvraag
bevestigd.

BIJbrief van 11 mei 2011 (kenmerk: 208361) heb Ik besloten de
besluitvormingstermijn voor uw aanvraag te venengen met dertien weken•

Conform artikel 41, lid 1 van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw
belang bij het verienen van de vergunning gemotiveerd.

Beyoegdheld tot yergunnlngverienlng
De voorgenomen werkzaamheden vallen onder artikel 2, sub p van het Besluit
vergunningen Nb-wet 1998 (hierna: het Besluit) (Staatsblad 2010, nr. 231):
activiteiten ten aanzien van hoofdwegen, landelijke spoorwegen en
hoofdvaarwegen als bedoeld In artikel 1 van de Trac:áwet, primaire waterkeringen
als bedoeld In artlkell.1, eerste lid van de Waterwet die In beheer zijn bij het
Rijk, het voorkomen of tegengaan van landwaartse verplaatsing van de kustlijn
als bedoeld In artikel 2.1 van de Waterwet, militaire luchthavens, de luchthaven
Schiphol en ovenge burgeriuchthavens van nationale betekenis als bedoeld In
artlkeI8.1, tweede lid van de Wet Luchtvaart.

Gelet op het mandaat besluit van 15 juli 2009 (kenmerk 24042, Stat. 2009,
11309) zijn de reglodlrecteur en MT-Ieden van de Directie Regionale Zaken
(vestiging West) van het Ministerie van EL&I onder meer gemachtigd om namens
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de minister van EI..&Ite beslissen en stukken te ondertekenen betreffende een
besluit als bedoeld In artikel 19d, eerste lid van de Nb-wet 1998.

Besluit
Ik verleen u de gevraagde vergunning, omdat Ik van mening ben dat de
6ëtrëïfende activiteit, gelet op de relevante Instandhoudlngs-doelstellJngen, met
uitzondering van de doelstellingen zoals bedoeld In artikel lOa, lid 3 van de Nb-
wet 1998, de natuurlijke kenmerken van het betrokken Natura 2000-gebled
Oosterschelde niet zal aantasten.

Deze condusle geldt nadrukkelijk vanuit de door mij specifiek hiertoe
gefonnuleerde vergunningvoorschrIften.

Voor een weergave van de Inhoud van de aanvraag, de relevante wet- en
regelgeving alsmede het toepasselIJk beleid verwIJs Ik naar bijlage 1 van dit
besluit. In dezelfde bijlage b'eft u voorts mijn Inhoudelijke oVerwegingen aan,
waaronder een weergave van de ontvangen zienswijzen en mijn reactie hierop.

De aanvraag en de door u aangeleverde passende beoordeling maken Integraal
onderdeel uit van onderhavig besluit. Deze doaJmenten zijn door u opgesteld en
aan ons verstuurd. Ik voeg deze dan ook niet bij dit besluit. BIJstrIJdigheid van de
Inhoud van deze documenten met de onderstaande voorschriften en beperkingen,
prevaleren deze laatste.

Voorsdlrtften en bepertdngen
Ter beschennlng van de In de Natura 2000-gebled Oost:ersc:heldeaanwezige
natuurlijke kenmerken en (kwalificerende) waarden verbind Ik aan deze
vergunning de volgende voorschriften en beperkingen:

1. Deze vergunning wordt op naam gesteld van RIJkswaterstaat Zeeland.
2. Deze vergunning kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van)

de vergunninghouder Of In opdracht van de In voorschrift 1 genoemde
vergunninghouder handelende (rechts)personen. De vergunninghouder
blijft daarbij verantwoordelIJk voor de Juiste naleving van deze
vergunning.

3. De In het vorig voorschrift genoemde personen dienen biJwerkzaamheden
een kopie van de beschikking biJzich te dragen en op eerste verzoek te
tonen aan de daartoe bevoegde toezichthouders en
opsporingsambtenaren.

4. Het tijdstip waarop met de werkzaamheden daadwerkelijk wordt gestart,
dient minimaal twee weken voor de aanvang ervan schriftelijk te worden
gemeld aan de reglodlrecteur West:van de DIrectie Regionale Zaken van
het Ministerie van ELaI of diens rechtsopvolger (hierna: de reglodlrecteur
West).

5. Uitvoering van de werkzaamheden dient geheel confonn het beschrevene
In de aanvraag, Induls de passende beoordeling te geschieden.
Afwijkingen dienen, naar de aard van het gewijzigde, ofwel telefonisch
ofwel schriftelijk aan de reglodlrec:teur van de DIrectie Regionale Zaken
West of diens rechtsopvolger kenbaar gemaakt te worden (ter attentie van
het Nb-wet Team).
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6. Vóór 15 maart zal de vegetatie op het bultentalud en kruin zeer kort
gemaald worden.

7. De breedte van de werkstrook bedraagt maximaal 15 meter, gerekend
vanuit de waterbouwkundige teen van de dijk.

8. Er vindt op het slik bulten de werkstrook en In aangrenzende dijktrajecten
geen opslag plaats van materiaal enlof grond, behoudens de In de
passende beoordeling aangegeven depotlocatle.

9. Er vindt geen betreding van het vooriand bulten de werkstrook plaats, niet
door personen noch met materieel, tenzij In locatiespecifIeke voorschriften
anders Is aangegeven.

10. Na afloop van de werkzaamheden dient het dljktrajed: In ordelijke
toestand te worden achtergelaten, ultertljk per 31 december 2012,
hetgeen wil zeggen dat ten behoeve van de werkzaamheden gebruikte
en/of vrijgekomen materialen en afval worden opgeruimd en uit het
Natura 2000-gebled afgevoerd.

11. Bodem- en waterverontrelnlgende stoffen die ten gevolge van de
vergunde activiteit In aanraking komen met de bodem of het
oppervlaktewater worden onverwijld opgeruimd en naar een erkende
verwerker gebracht.

12. Er wordt geen geluidsapparatuur of geluld producerende apparatuur
gebruikt, anders dan strikt noodzakelijk Is (voor de uitvoering en In
verband met communicatie en/of veiligheid).

13. De vergunning moet aanwezig zijn op de locatie van de werkzaamheden.
Medewerkers ter plaatse moeten op de hoogte zijn van de In de
vergunning opgenomen voorschriften.

14. Alle door of namens de reglodlrecteur West gegeven aanwijzingen dienen
onverwijld te worden opgevolgd.

15. De vergunninghouder doet uiteriijk twee weken na beêlndlglng van de
werkzaamheden hiervan melding bij de reglodlrecteur West (ter attentie
van het Nb-wet Team). .

16. De voorschriften en beperldngen waaronder deze vergunning Is verieend,
kunnen worden gewijzigd of aangevuld, Indien naar het oordeel van de
reglodlrecteur West de vergunde activiteiten andere of nadeliger gevolgen
hebben voor de relevante beschermde waarden dan die welke op het:
moment van vergunnlngveriening zijn vastgesteld.

17. Indien op enig moment mocht blijken dat de vergunde activiteiten
zodanige schade aan de relevante beschermde waarden dreigen toe te
brengen en het geven van aanwijzingen, het wijzigen of aanwllen van de
voorschriften of beperkingen deze schade niet kan voorkomen, dan kan
deze vergunning worden Ingetrokken.

18. Voordat tot wijziging van vergunningvoorschriften of (gedeeltelijke)
Intrekking van de vergunning wordt overgegaan, wordt de
vergunninghouder In de gelegenheid gesteld haar zienswijze naar voren te
brengen (tenzij spoedeisendheld onmiddellijke Intrekking c.q. wijziging
noodzaakt).

19. De vergunninghouder geeft, overeenkomstig de Algemene wet
bestuursrecht, alle medewerking aan de door de staatssecretaris van EL&I
(of diens rechtsopvolger) aangewezen toeZichthouder(s).

20. Deze vergunning Is geldig vanaf het moment van vergunnlngverienlng tot
en met 31-12-2012.

Het niet naleven van de vergunningvoorschriften kan naast Intrekking van de
vergunning, eventueel strafvervolging tot gevolg hebben.

DIrectIe Reg ....... Zelren
Vestiging West

Datum
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Bezwaar
Tegen dit besluit staat op grond van het bepaalde In de Algemene wet
bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift
In te dienen. Een dergelijk bezwaarschrift dient binnen zes weken na dagtekening
van deze beschikking te worden Ingediend bij:

De staatsseaetarls van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Dienst Regelingen
Afdeling Recht &. Rechtsbescherming
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG

Het bezwaar dient te ziJn ondertekend en moet tenminste de volgende elementen
bevatten:

a) de naam en het adres van de Indiener;
b) de dagtekening;
c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht Is, en
d) de gronden van bezwaar.

Het Is raadzaam een kopie van dit besluit biJ het bezwaarschrift te voegen.

Kennisgeving
Conform artikel 42, lid 3 van de Nb-wet 1998 zijn afschriften van deze vergunning
Induls bijlagen verzonden aan: het College van Gedeputeerde staten van Zeeland,
het College van Burgemeester en Wethouders van Reimerswaal, de
Faunabescherming, Vogelbescherming Nederland en de Zeeuwse MIlIeufederatle.

Op grond van artlkel42, lid 3 van de Nb-wet 1998 en artlkel8 van de Wet
openbaarheid van bestuur zal het Ministerie van EL&! onderhavig besluit openbaar
maken. De besluiten op grond van de Nb-wet 1998, waaronder onderhavige,
zullen, onder anonimiserIng van de persoonsgegevens, geplaatst worden op
www·mlnlnv,nl.

rtuln
Ie zaken West

Bijlage 1: Inhoudelijke overwegingen

DIredIe........., ZlllIen
Vestiging West

Dlltum
21 jull2011
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Z21654

•

Pa9lna 4 van 4



I..

Bijlage! bU besluit DRZW/2011-, 15-06-2011

WERKZAAMHEDEN AAN DIlICI'RAlECI' OESTERDAM ZUID
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DE AANVRAAG
De aanvraag heeft betrekking op het uitvoeren van werkzaamheden aan het dIjktraject Oesterdam '
ZuId In de gemeente ReImerswaal. .
Het dijktraject waaraan de werkzaamheden gepland zijn heeft een lengte van 4,65 kilometer en Is
gelegen tussen dijkpaal 1140 en dijkpaal 1186+50 meter. Het betreft het zuidelijk deel van de
verbindingsdam tussen Zuid Beveland en het eiland Tholen en ligt In de gemeente Reimerswaal.

Voor een uitgebreidere beschrijving van de voorgenomen activiteiten wordt kortheidshalve
verwezen naar de passende beoordeling bij de aanvraag.

WETTEWK KADER
In relatie tot het betrokken natuurmon.ument zijn relevant de artikelen 60, lOa (lid 1 en lid 3) en
artikel lSa (lid 2) van de Nb-wet 1998.

Natura 2000-aebleden
In relatie tot het betrokken .Natura 2000-gebled Zijn In deze relevant de artikelen 19d (lid 1), 1ge,
191aen het artikel 19f (lid 1) van de Nb-wet 1998.

De exacte wetsteksten Zijn te raadplegen op www.overheld.ni onder 'wet- en regelgeving'.

BELEID
Nota Ruimte (2Q06)
In de Nota Ruimte staat het volgende afwegingskader vermeld.

AfwegIngskader VHR-, Nbwet en EH5-gebleden
In zijn algemeenheid Is het ruimtelijk beleid voor de VHR-, NBwet- en EHS-gebieden gericht op het
behoud, herstel en de ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied. De
beschermIng van de wezenlijke kenmerken en waarden vindt plaats door toepasstng van een
spedfiek afwegingskader, het zogenoemde «nee, tenzlj»-reglme.

EHS-gebleden
Op de EHS-gebleden is het <nee-tenzij>-regime van kracht. Hiervoor geldt, dat nieuwe plannen,
projecten niet Zijn toegestaan, Indien deze de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied
significant aantasten, tenzij er geen reêle alternatieven zijn en er sprake Is van redènen van groot
openbaar belang. Voor Ingrepen, die aantoonbaar aan de cr1ter1avoldoen, geldt het vereiste, dat
de schade zoveel mogelijk moet worden beperkt door mitIgerende maatregelen. Resterende schade
dient te worden gecompenseerd. Om te kunnen bepalen of de wezenlijke kenmerken en waarden
van een gebied significant worden aangetast, moet het bevoegde gezag erop toezien, dat hiernaar,
door de Initiatiefnemer, onderzoek wordt verricht.
Om een zorgwldlge afweging te kunnen maken zullen de te beschermen en te behouden
wezenlijke kenmerken en waarden per gebied moeten worden gespedficeerd. De wezenlijke
kenmerken en waarden ziJn de actuele en potentlêle waarden, gebaseerd op de natuurdoelen voor
het gebied. Het gaat daarbij om: de bij het gebied behorende natuurdoelen en - kwaliteit,
geomorfologische en aardkundige waarden en processen, de waterhuishouding, de kwaliteit van
bodem, water en lucht, rust, stilte, donkerte en openheid.

YERGUNNJNGPUCHT
Ik stel vast dat de voorgenomen winning In potentie de natuuriljke kenmerken van het Natura
2000-gebled Oosterschelde zou kunnen aantasten. Derhalve ben Ik van mening dat deze
wer1czaamhedenals vergunnlngpllchtlg onder de Nb-wet 1998 moeten worden aangemerkt.

__ __I~wIL'!.~L~QOrts_Q~wijzen dat, 1~len zul~_ult ~e'y'~~Ist;~l'Lvan de Aora- el) faunaw~ ende
bevindingen In de ecologische toetsing voortvloeit, u tevens dient te beschikken over een
ontheffln1l ex artikel 75, derde lid van de Aora- en faunawet. Een dergelijke ontheffing dient u aan
te vragen bij Dienst Regelingen, Team vergunningen en ontheffingen Aora- en faunawet, Postbus
19530,2500 CM DENHAAG.Voor meer Inhoudelijke Informatie verwijs Ik u naar de website:
www·mlnlny.nl.

http://www.overheld.ni


KANS OP SIGNIFICANTE EFFECTEN
Beheerplan
In dit geval-kan västgesteld worden dat ten aanzien van de YoOrgenomen-activltelt, op het moment
van besluitvorming, geen beletsel voortvloeit uit enig beheerplan op basis van de Nb-wet 1998.

Geen beheer. profeçt
De voorgenomen winning vormt een project, welke geen direct verband heeft: met of nodig Is voor
het beheer van het Natura 2000-gebled Oosterschelde.

MogelHksignificante gevolgen
Op grond van artikel 19f, lid 1, van de Nb-wet 1998 In combinatie met artikel 199, lid 1, van de
Nb-wet 1998 dient een passende beoordeling aangeleverd te worden door de initiatiefnemer. Het
Europese Hof van Justitie heeft: In haar uitspraak van 7 september 2004 aangegeven dat een
passende beoordeling slechts dan achterwege kan worden gelaten Indien op grond van objectieve
gegevens kan worden uitgesloten dat ultvoerfng van de werkzaamheden afzonderfijk of In
combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor dat geble(t

In dit geval kunnen dergelijke gevolgen niet biJ voorbaat uitgesloten worden. Ik condudeer dat een
passende beoordeling vereist Is. U heeft: een dergelijke passende beoordeling bij uw aanvraag
gevoegd. In het onderstaande volgt miJn beoordeling van uw effectenanalyse en mndusles.

De gevraagde vergunning kan slechts verieend worden, Indien Ik mij ervan heb kunnen verzekeren
dat de beschermde waarden van het desbetreffende gebied niet aangetast zullen worden.

8ESCHERMDENATUURVWAARDEN
Voor een uitgebreid overzicht van de Instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebled
oosterschelde verwijs Ik naar de hieromtrent weergegeven Informatie op www.mlnlnv.nl.

In het onderstaande volgt de beoordeling van de bij de aanvraag gevoegde effectenanalyse en
condusles.

•

Een beoordeling van de effecten Is noodzakel11k
De uit te voeren werkzaamheden aan het dljktrajec:t Oesterdam Zuid vinden plaats In en/of
grenzend aan het Natura 2000-gebled Oosterschelde. (Significant) negatieve effecten van deze
activiteit op de beschermde natuurwaarden ziJn op voorhand niet uit te sluiten. De activiteit Is niet
opgenomen In een beheerplan, zoals bedoeld In artlkel19a of artikel 19b. Er Is ook geen sprake
van een activiteit die als bestaand gebruik, zoals bedoeld In artikel 1 sub m kan worden
gekwalificeerd. De werkzaamheden houden niet direct verband met en zijn niet nodig voor het
beheer van het gebied. DIt betekent dat er sprake Is van een project, waarvan op objectieve wijze
onderzocht en passend beoordeeld dient te worden wat de effecten van de activiteiten (kunnen)
zijn.
Inde vergunningaanvraag wordt Ingegaan op de eventuele negatieve effecten van de activiteiten
op de beschermde natuurwaarden. Daartoe heeft: Oranjewoud B.V. een passende beoordeling van
de voorgenomen activiteiten opgesteld; Rapport PZDB-R-I0212 -Passende Beoordeling Oesterdam
Zuid- (06-01-2011).

Geen strIJdigheid met algemene doelen en kemopgaven
Voor alle Natura 2000-gebleden zijn dezelfde viJf algemene doelen gefonnuleerd en per gebied zijn
kemopgaven geformuleerd. Deze algemene doelen en kemopgaven zijn een hulpmiddel bij de
formulering van de doelen op gebiedsniveau. Op dit gebiedsniveau geven de kemopgaven aan wat
de belangrtjkste verbeteropgaven zijn en wat de belangrfjkste bijdrage van dat landschap aan het
Natura 2000-netwerk Is. De kernopgaven omvatten vaak verscheidene habltattypen en soorten die
op landschapsniveau en op gebiedsnIveau om een samenhangende aanpak vragen In het kader van

-beheer-en Inr1chtlng.-DeIn de (Ontwerp)beslulten van de Natura 2000-gebleden opgenomen_ -----. ----- .
Instandhoudingsdoelstelllngen ziJnde Specifieke uitwerking van de algemene doelen en
kemopgaven per Natura 2000-gebled. De effecten van de te vergunnen werkzaamheden op die
InstandhoudingdoelstellIngen ZIJnbeoordeeld. Uit de beoordeling bUJktdat geen significant
negatieve effecten op zullen treden. De uit te voeren werkzaamheden aan het dijktraject
Oesterdam Zuid zijn dan ook niet In strijd met de algemene doelen en kernopgaven opgesteld voor
het Natura 2000-gebled Oosterschelde.

http://www.mlnlnv.nl.


selectie 'tin relevante natuurwaarden
In het Natura 2000-gebled Oosterschelde ziJnbinnen het beTnvloedlngsgebledvan de
werkzaamheden aao_dlt dijktraject drie categorleên spedfiekeJnstandho.udlngsdo_elente _
onderscheiden: habltattypen, soorten en de zogenaamde oude doelen. BIJ habltattypen betreft het
tijdelijke verstoring en/of onttrekking van het habltattype -Grote ondiepe kreken en baaien-
(H1160). Andere kwallflcerende habltattypes zijn niet aanwezig langs dit dijktraject.
BIJsoorten betreft het mogelijke effecten op een reeks van vogelsoorten, waarvoor
Instandhoudingsdoelstelllngen voor het Natura 2000-gebled ziJn opgesteld. OVerige kwalificerende
soorten komen niet In de Invloedssfeer van de activiteiten voor of ondervinden er geen effect door.
Ovenge "oude doelen- komen niet voor of komen overeen met Natura 2000-doelen.

Habltattvpen
Het voor1and van het gehele dijktraject bestaat uit slik en open water. DIt maakt onderdeel uit van
het kwalificerend habItattype H1160 Grote, ondiepe kreken en baalen.
Andere kwalificerende habltattypen zijn niet aanwezig.
Tijdelijke effecten treden alleen op op de noordelIJke havendam van het sluIzencomplex
(Bergschedlepsluls), waar de opslag van materialen Is gepland. Het aanwezige grasland Is met
name In de zomer In gebruik als parkeerplaats voor reaeanten. Er vindt geen teenverschulvlng
plaats en de kreukelberm wordt gehandhaafd. De dljkverbetenng heeft daarom alleen een tijdelijk
ruimtebeslag. Als voorschrift In deze vergunning Is opgenomen dat er geen materialen mogen
worden achtergelaten. Het slik en de bodemfauna zal zich daarom snel herstellen. Het aanwezige
habItattype H1160 wordt niet pennanent aangetast of vernietigd.
De tijdelijke negatieve effecten zijn gering en niet significant.

Broedvogels
In 2007 Is een Inventarisatie van broedvogelterrItorIa uitgevoerd op het dIjktraJect (Boer et al.,
2007). Hierbij zijn geen broedterr1torla van kwalificerende soorten aangetroffen. Omdat er geen
Natura 2000-broedvogels op het dIjktraject voorkomen, zullen deze ook geen negatieve effecten
·ondervlnden door de werkzaamheden.

OVerige vogelsoorten
Het dijktraJect en aangrenzende delen wordt door niet-broedende vogels gebruikt om te foerageren
en/of te overtljen/rusten. Door de dlJkwerlczaamhedenkunnen vogels In de werkper10de worden
verstoord. Uit tellingen In een zone van 200 meter van de diJk biJ afgaand tiJ blijkt dat het te
verbeteren dijktraject een relatief kleine betekenis heeft als foerageergebied. Soorten, waarvan
meer dan 1% van de vogels In de Oosterschelde aanwezig ziJn, zijn tureluur en steenloper. Deze
soorten hebben biJeventuele verstoring In de directe omgeving ruime mogelijkheden voor een
alternatieve verbliJfplaats. (Significant) negatieve effecten op deze soorten zullen daarom niet
optreden.
De getelde vogelsoorten langs het dIJktraject Oesterdam Zuid zijn onderverdeeld naar mate van
storingsgevoeligheid voor dIjkwerkzaamheden. De tijdens de tellingen aangetroffen soorten
scholekster, steenloper, bontbekplevier en tureluur worden aangemerkt als meest storingsgevoelig.
Uit de tellingen blijkt echter dat het dIjktraject van relatief weinig betekenis Is als
hoogwatervluchtplaats.
Het gemiddelde aantal waargenomen vogels tijdens de werkperlode (maart-oktober) Is zeer klein
( <1%) ten opzichte van de Instandhoudlngsdoelen van de aangetroffen soorten. Vogels die langs
het dijktraJect Oesterdam Zuid foerageren kunnen uitwijken naar andere plaatsen In de nabije
omgeving, welke bulten de verstorIngsafstand Zijn gelegen. TIJdensde werkzaamheden In maart en
van augustus tot en met oktober kunnen overtIJende vogels, met name scholeksters, tijdelijk
verstoord worden. Gezien de lage aantallen overtfjende vogels op het dIjktraject, zal de tijdelijke
verstoring van HVP'sop het dijktraject geen effect hebben op de Instandhoudlngsdoelen van vogels
In de OOsterschelde.
De negatieve effecten zijn niet significant.

Natuuanonument waarden: plantensoorten. zout- en wJervegetatles
_ ._!IJ!f.!ns een I~v~.!!_b!risatlevan de boventafel ~n het_~ljktraject zijn plantensoorten aan~fff!f1'

die genoemd ZIJnIn de aaOWljzlngsbeslulten voor het Beschermdl Staatsnatuurmonument
Oosterschelde. Op de boventafel Is In de voegen van de steenbekleding lamsoor en gewone
zoutmelde aanwezig. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de aanwezige zoutplanten
op de glooIIng. Tussen de voegen van deze stenen zullen deze planten terug kunnen keren.
Aangezien deze plantensoorten zich snel kunnen verspreiden vla het water, vindt herkolonlsatle
relatief snel plaats. DIt geldt zowel de soorten die spedflek genoemd zIJnIn de aanwIjZIngsbesluIten
als de overige zoutplanten. Aangezien alle aangetroffen soorten algemeen voorkomen langs de
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Oosterschelde zal de Instandhouding van deze soorten niet In gevaar worden gebracht door de
voorgenomen dijkverbetering.

__ Een wlerv~~tI~ .wollit als soortenrijk beoordeeld, .lnJ:llendeze vegetatie In_dehuidige.sl~atle=al:::.s _
type 8 (Persljn, 2008) Is gekwalificeerd. Aangezlep langs het dijktraject alleen type 6 en 7
aanwezig z~n, Is er geen sprake van soortenrijke wiervegetatIes.
De tijdelijke, negatieve effecten op de zogenoemde oude doelen zijn gering en niet significant.

CUMULAnE
Op basis van artikel 19f van de Nb-wet 1998 dient bij vergunnlngver1enlng voor projecten of
andere handelingen een beoordeling plaats te vinden van de QJmulatleve effecten Indien deze
projecten of handelingen, afzonderiIjk of In combinatie met andere projecten of handelingen,
significante gevolgen kunnen hebben voor het desbetreffende gebied.

Ik heb hiervoor reeds gecondudeerd dat de uitvoering van de voorgenomen activiteiten
zelfstandig beschouwd, niet kunnen lelden tot een verslechtering van de kwaliteit van de
natuurilJke habitats en de habitats van soorten In de betreffende Natura 2000-gebleden of een
significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor de betreffende gebieden zijn
aangewezen.e In combinatie met andere activiteiten In de OOStersdlelde veroorzaken de
dIjkverbeteringsactIvIteIten geen significant negatieve effecten.
CUmulatieve effecten kunnen zowel worden veroorzaakt door autonome ontwikkelingen (het
bereiken van een nieuw morfologisch evenwicht na het uitvoeren van de Deltawerken en de
verwachte zeespiegelstiJging) als diverse menselijke activiteiten In het gebied zoals scheepvaart,
visserij en recreatie. Door de werkzaamheden aan het dIjktraject Oesterdam Zuid vindt een
tijdelijke verstoring plaats van vogels. Daarnaast vindt enige verstoring van een habJtattype,
plantensoorten, zout- en wiervegetatIes plaats. Verdere menselijke activiteiten, die ook een
negatieve Invloed kunnen hebben op de genoemde soorten en habItattypen In het gebied zijn
visserij en reaeatle, maar ook werkzaamheden In het kader van het vergroten van de veiligheid.

Algemene autonome ontwikkelingen
De Oosterschelde Is een zout getijdenwater, dat zeewaarts en landwaarts wordt begrensd door de
Stormvloedkering en de compartlmenteringsdammen. Door de afsluitingen zijn er zowel de .
stroomsnelheden als ook de dynamiek afgenomen. Er wordt geen rivierslib meer aangevoerd en de
geulen zijn te ruim gedimensioneerd. Het gevolg Is de zogenoemde 'zandhonger' , dat wil zeggen
dat platen, slikken en schorren eroderen om de geulen op te vullen. Dit zorgt ervoor dat de
oppervlakte IntergetIjdengebieden Jaarlijks afneemt met 40 à 50 ha. Het ver11eSvan
IntergetIJdengebied en het verminderen van de droogvalduur betekent een afname van
foerageermogelIjkheden voor steltlopers. In het doelendocument van juni 2006 wordt er echter
rekening mee gehouden dat de teruggang van het Intergetljdengebled niet gekeerd kan worden en
ziJnde doelen op deze afname afgestemd.e Rea-eetle
De Oosterschelde vormt een aantrekkelijk reaeatJegebled, vooral In de zomer. Door geluld en
aanwezigheid van onder andere wandelaars, fietsers, boten, (kite- )surfers, sportvissers (Induslef
plerenspltters) kunnen broedende, foeragerende, overtljende of rustende vogels en zeehonden
verstoord worden. In het geval van de dljkverbeter1ngswerken ziJn vooral de fietsers en wandelaars
van belang door hun verstorende effecten op vogels. Er kan worden aangenomen dat als gevolg
van de dljkverbeter1ngswerkzaamheden de verstoring door reaeanten zou kunnen toenemen door
de aanwezigheid van nieuwe verharde onderhoudspaden, Indien ze dichtbij een
hoogwatervluchtplaats, een slik of schor liggen. Door mItIgerende maatregelen, zoals onder andere
het lokaal afsluiten van onderhoudspaden, wordt voorkomen dat er (significant) negatieve effecten
van reaeanten als gevolg van de werkzaamheden optreden. Voor reaeatle In het algemeen geldt
dat maatregelen zijn genomen, zoals het afsluiten van kwetsbare gebieden om (significant)
negatieve ~en van rec:r:e~~e_~ de natuurwaarden van de Oo~ersch~l~e te ~~komen.

YJ.&Hd1
Er worden verschillende vormen van vlsser1j (boomkorvlsser1j, mosselteelt, vaste vistuigen,
mechanische en handmatige kokkelVisserij) In het gebied uitgeoefend die kunnen lelden tot
verstoring van vogels en zeehonden door geluld, voedselcompetItIe en tot beschadiging van de
kwalificerende habItattypen zoals habltattype H1160 (grote baaien). Het bezoeken van
kokkelbanken tijdens laagwater In verband met handmatige kokkelvisserij kan een verstor1ng van
rustende of foeragerende vogels tot gevolg hebben. Door de regelgeving zoals het
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SchelpdierbesluIt en het nemen van In vergunningen op grond van de Nb-wet 1998 voorgeschreven
mItIgerende maatregelen bij het uitoefenen van bijvoorbeeld mechanische en handmatige

__ kokk~lvlsser:IJworden negatieve effe,Çtep.zj)alsvoedselcompetltl.e en beschadI9!.~ van _.
kwalificerende habltattypenzo gOed mogelijk beperkt. •

pukyerbeterlnOswerken
Door de dljkverbeterlngswerken kan het IntergetIjdengebied permanent worden aangetast. De
kenmerkende planten en dieren die zich door aanleg van de harde oeverbeschoellngen op de dijken
hebben kunnen ontwikkelen, worden ook In de toekomst gehandhaafd. Verder kunnen broedende,
rustende en foeragerende vogels verstoord worden. Door het nemen van In Nb-wet 1998
vergunningen vastgelegde mltlgerende maatregelen worden negatieve effecten voor vogels en
habItattypen verzacht en significante effecten voorkomen. Voor het totale oppervlakteverlies aan
habltattypen veroorzaakt door de dijkversterkingen wordt een herstelopgave gerealiseerd.

Ik condudeer dat binnen de aangeleverde passende beoordeling een volledige en Juiste cumulatIe-
toetsIng Is uitgevoerd.

BESPREKING VAN INSPRAAK
Op grond van artikel 44, lid 3 Nb-wet 1998 zijn de provlnde Zeeland en de gemeente Reimerswaal
In de gelegenheid gesteld over deze aanvraag hun zienswijze kenbaar te maken.
Ingevolge artlkel4:8 van de Algemene wet bestuursrecht zijn de Faunabescherming,
Vogelbescherming Nederland en de Zeeuwse MIlIeufederatIe In de gelegenheid gesteld tot het
Indienen van een zienswijze betreffende de onderhavige aanvraag.

Geen van de belanghebbenden heeft binnen de gestelde termijn gereageerd.

CONCLUSIE
Ik ben van mening dat de gevraagde vergunning onder voorschriften kan worden verleend.
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