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In het kader van het project Zeeweringen zijn in 2011 de steenbekledingen van het dijktraject
Geertruida- en Scherpenissepolder verbeterd. Op 7 juli 2010 heeft de provinde Zeeland een ver-
gunning op basis van de Natuurbeschermtngswet 1998 (kenmerk 10023384/NB.10.013) voor deze
werkzaamheden afgegeven.

In bovengenoemde vergunning stelt voorschrift 21 dat na afloop van de werkzaamheden het dijk-
traject in ordelijke toestand dient te worden achtergelaten, uiterlijk per 31 oktober van het-
zelfde jaar als uitvoering. Op dit moment zijn de werkzaamheden zo goed als afgerond op een
aantal kleinschalige (herstel- )werkzaamheden na. Het depot Gatweg is nog in gebruik. De ont-
manteling van de depotlocatie is door projectbureau Zeeweringen voorzien voor 1 maart 2012.

De afdeling Handhaving Natuur en Milieu van de provinde Zeeland is echter van mening dat met
het nog in gebruik zijn van het depot na 31 oktober 2011 voorschrift 21 uit de verleende natuur-
beschermingswetvergunning wordt overtreden. De activiteiten bij het depot tot 1 maart 2012,
dienen nader getoetst te worden aan de Natuurbeschermingswetvergunning 1998. De werkzaam-
heden bij het depot zijn vooralsnog gestaakt.

In het bijgevoegde memo worden de activiteiten bij het depot tot 1 maart 2012 getoetst aan de
kaders van de Natuurbeschermingswet 1998. De toetsing wordt uitgevoerd op het niveau van een
zogenaamde voortoets. Hierbij wordt met de bestaande kennis over de voorgenomen ingreep en
de aanwezigheid van beschermde natuurwaarden beoordeel of significante effecten kunnen
worden uitgesloten.

Uit de voortoets blijkt dat de werkzaamheden bij het depot in de maanden januari en februari
2012 zorgen voor verstoring van niet-broedvogels in het natuurgebied Scherpenissepolder. Bij
vogels treedt gewenning op of ze kunnen uitwijken naar verstoringsvrije delen van het natuurge-
bied. Voor geen van de aanwezige vogelsoorten hebben de werkzaamheden bij het depot, in de
eerste twee maanden van 2012, significant negatieve effecten tot gevolg. Het aanvragen van
een natuurbeschermingswetvergunning is derhalve niet noodzakelijk.
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Op basis van het hiervoor genoemde vragen wij u of ,voor de werkzaamheden bij het depot in de
eerste twee maanden van 2012 een vergunning als bedoeld in artikel 19d van de Natuurbescher-
mingswet 1998 benodigd is. ~
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1. Inleiding:
In2011 heeft het Projectbureau Zeeweringen dijkwerkzaamheden uitgevoerd aan het dijktraject
Geertruide- en Scherpenissepolder, aan de zuidzijde van Tholen. Dit dijktraject grenst aan het Natura 2000-
gebied Oosterschelde. De dijkwerkzaamheden zijn in een Passende Beoordeling getoetst aan de wettelijke
kaders van de Natuurbeschermingswet 1998 (ARCADIS, 2009a). Onderhoudswerkzaamheden aan de
vooroever van de inlaag zijn later in een aparte memo (ARCADIS 2009b) getoetst aan de
Natuurbeschermingswet. Op basis van deze Passende Beoordeling en aanvullende memo heeft de
Provincie Zeeland, als Bevoegd Gezag, op 7 juli 2010 een vergunning afgegeven voor de werkzaamheden
aan de dijk (provincie Zeeland, 2010). Voorschrift 21 uit deze vergunning stelt dat na afloop van de
werkzaamheden het dijktraject in ordelijke toestand dient te worden achtergelaten, uiterlijk per 31 oktober
van hetzelfde jaar als uitvoering.

Momenteel zijn de dijkwerkzaamheden zo goed als afgerond op een aantal k1einschalige (herstel-)
werkzaamheden na. Alleen het depot is nog in gebruik. De ontmanteling van de depotlocatie is door
Projectbureau Zeeweringen voorzien voor 1 maart 2012. Bureau Handhaving van de provincie Zeeland
heeft echter, met het nog in gebruik zijn van het depot na 31 oktober 2011, een overtreding
geconstateerd van voorschrift 21 uit de verleende natuurbeschermingswetvergunning. De activiteiten
bij het depot tot 1 maart 2012, dienen nader getoetst te worden aan de Natuurbeschermingswet 1998.
Vooralsnog zijn werkzaamheden bij het depot gestaakt.

Indeze memo worden de activiteiten bij het depot tot 1 maart 2012 getoetst aan de kaders van de
Natuurbeschermingswet 1998. De toetsing wordt uitgevoerd op het niveau van een zogenaamde
voortoets. Hierbij wordt met de bestaande kennis over de voorgenomen ingreep en de aanwezigheid
van beschermde natuurwaarden beoordeeld of significante effecten kunnen worden uitgesloten.
Is dit niet het mogelijk dan is een uitgebreidere toetsing nodig en eventueel een vergunning.
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De toetsing wordt uitgevoerd aan de hand van het beoorde1ingskader en de inventarisaties die
gebruikt zijn bij de Passende Beoordeling (ARCADIS, 2009a), voor zover deze relevant en actueel zijn.

2. Project- en onderzoeksgebied
Het depot ligt aan de Gatweg nO.4 te Scherpenisse, gemeente Tholen. Het projectgebied is het depot,
waar de werkzaamheden daadwerkelijk voorzien zijn, zie figuur 1 en 2. Het onderzoeksgebied is het
projectgebied, plus de beïnvloedingszone van de werkzaamheden.
Deze zone is gesteld op 200 Dl, omdat dit de gemiddelde maximale afstand is, waarop verstoring op
vogels plaatsvindt (Krijgsveld et al., 2004; Krijgsveld, 2008). Het onderzoeksgebied bestaat uit het
projectgebied en deze verstoringszone van 200 m rond het projectgebied.

3.Wettelijkbder.
Voor het wettelijke kader van de Natuurbeschermingswet 1998 wordt verwezen naar deel B van de
natuurbescbermingswetvergunning (provincie Zeeland, 2010).
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_DepotoN.lura200D gebied Oostersehelde

Figuur 1: loc:.ti.e van het depot aan de Gatweg en de begn!nzing van het Natura 2CJ00..gebied Ooslersd\elde.
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ODepot
o Natura2000 gebied Oosterschelde

Figuur 2: Recente hadttfolo met het depot aan de Gatweg (Bron: Bingmaps). Tevms begrelZins VUl Natun 2000-gebied

Oostenchelde.
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4. Werkzaamheden en werkperiode
Onderstaande werkzaamheden worden in januari en februari 2012 uitgevoerd bij het depot.
• Het afvoeren van een aanwezige betonpuingranulaat.
• Het afvoeren van overtollige grond, waaronder de grondwal aan de zijde van de

Scherpenissepolder.
• Het opnemen en afvoeren van de tijdelijke (half)verharding van het depot.
• Het verwijderen van de bouwketen en resterende overige materialen (houten palen en dergelijke) .
• Het terugbrengen van het landbouwperceel in de oorspronkelijke staat.

Deze werkzaamheden dienen overeenkomstig het contract voor 1 maart 2012 gereed te zijn. Het werk
wordt met circa twee hydraulische graafmachines (gelijktijdig) uitgevoerd en neemt circa vier weken
in beslag. Circa twee weken opruimen en afvoeren en twee weken oppoetsen van het terrein.
De opdrachtnemer heeft aangegeven dat er maximaal 30 vrachten per dag worden afgevoerd met
tractoren of vrachtwagens.

5. Aanwezigheid van beschermde natuurwaarden
Het depot grenst in het oosten en zuiden aan het Natura 2000-gebied Oostersehelde. zie figuur 1 en 2.
Hoewel het depot buiten de begrenzing ligt, kunnen werkzaamheden bij het depot voor verstoring van
beschermde natuurwaarden zorgen binnen het Natura 2000-gebied. Binnen het onderzoeksgebied
komen de volgende beschermde natuurwaarden voor, waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn
opgesteld.
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Figuur 3 laat de depotlocatie met de verstoringszone van 200 meter (rode cirkel) zien.
De werkzaamheden hebben een mogelijke verstoring van vogels binnen deze rode cirkel tot gevolg.
De blauwe vlakken zijn gebieden waar niet-broedvogels tijdens de hoogwaterkarteringen worden
waargenomen. In tabel 1 zijn de aantallen vogels weergegeven die geteld zijn binnen de blauwe
gebieden. Met de bestaande telgegevens is hel niet mogelijk om alleen de aantallen vogels binnen de
200 meter verstoringszone te bepalen.
De aantallen vogels die binnen de blauwe gebieden geteld zijn geven daardoor een overschatting van
het aantal vogels wat daadwerkelijk verstoord kan worden door de werkzaamheden.

•
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HabitatfJlpen:
In de Oosterschelde is voor de dijk ter hoogte van het depot het habitattype 'Grote, ondiepe kreken en
baaien' (Hll60) aanwezig. Overige beschermde habitattypen komen nabij het depot niet voor.
Biotqpen ~enoemd in het Aanwijzingsbesluit tot Beschermd Natuurmonument:
Het Oosterscheldegebied buitendijks behoort tot de biotoop 'Getijdengebied: schorren, slikken en
platen'. Deze biotoop komt overeen met het hierboven genoemde habitattype H1160.
De Oosterschelde en inlaag Scherpenissepolder behoren tot de biotoop 'Wetlands', zoals door
Nederland aangemeld bij het Ramsar bureau.
Broedvoiels:
In het voorjaar van 2007 is een broedvogelkartering uitgevoerd (Vergeer et al., 2(07) voor het
onderzoeksgebied van dijktraject Geertruidapolder en Scherpenissepolder. Binnen de
Scherpenissepolder zijn nabij de depotlocatie broedparen van bontbekplevier, kluut en tureluur •
waargenomen.
Eoerawen4e niet-broedVQffls:
Voor de dijk ter hoogte van het depot ligt een slik dat bij laagwater droogvalt. Op dit slik kunnen bij
laagwater steltlopers foerageren. In2004 en 2005 zijn tijdens vier maanden tellingen uitgevoerd om het
belang van het slik als foerageergebied voor niet-broedvogels vast te stellen. Voor de gebruikte
telvakken en maximale aantallen tegelijkertijd buitendijks foeragerende vogels, wordt verwezen naar
de Passende Beoordeling (ARCADIS, 2009a).
Rustende en overtijen4e niet-br~els:
Tijdens hoogwater worden het slik, de dijk, het natuurgebied Scherpenissepolder en de akkers
binnendijks gebruikt als hoogwatervluchtpJaats door overtijende vogels. Met behulp van
hoogwaterkartering is gekeken wat, bij hoogwater, de betekenis is van het onderzoeksgebied.
Het binnendijks gelegen natuurgebied Scherpenissepolder is naast hoogwatervluchtplaats in de
wintermaanden ook een belangrijk rustgebied voor niet-broedvogels. De hoogwaterkartering geeft
voor het natuurgebied naast overtijende vogels ook het aantal rustende vogels weer.
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Fipm 3: loratie van depot DId 200m venloriDpbuffer erode cidce11 en gebieden waar aiet-blWdvopls worden

w...... OIIlen CbJauwe YIakken).

De werkzaamheden bij het depot vinden plaats inde maanden januari en februari van 2012.
De overige maanden zijn in tabel] om die reden grijs gearceerd. Hoewel er zich inde omgeving van
het depot een groot aantal vogels ophouden. blijkt de omgeving van het depot in de maanden januari
en februari van relatief belang (ten opzichte van de overige maanden) voor de soorten: brandgans,
kievit, krakeend, meerkoet, pijlstaart, smient, wilde eend en wulp.

Tabel1: semicldeld aantal voseJs (toets~ tijdens hoopater iD de blauwe gebieden (zie 6pur 2) iD de periode

20M - 2008. -leIJlUIlPm

Bonte
Strandloper
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Hqbitqtrichtlijnsoorten:
De noordse woelmuis is tijdens onderzoek in 2007 niet aangetroffen langs het dijktraject (Vergeer et al., 2(07).
De gewone zeehond houdt zich inde Oosterschelde voornamelijk op aan de westkant van het gebied.
Voor de dijk ter hoogte van het depot bevinden zich geen ligplaatsen van de gewone zeehond.
Overlie toetsin~swrten:
Op de locatie van het depot komen geen zoutminnende plantensoorten voor. Ook het voorkomen van
sublitorale fauna is op de depotlocatie uitgesloten.

6. Effedbeoordeling
HabitpttJtpen:
Er vinden alleen werkzaamheden plaats bij het depot Het habitattype H1160 dat zich voor de dijk
bevindt wordt hierdoor niet aangetast. Effecten op beschermde habitattypen zijn uitgesloten.
BiotD,pen.fenoemd in het AanwijziniSbesluit tot .Bescbmnd Natuurmonument:
Negatieve effecten op de buitendijks gelegen biotoop 'Getijdengebied: schorren, slikken en platen'
treden niet op. Er vinden ook geen werkzaamheden plaats binnen de Scherpenissepolder, zodat er ook
geen negatieve effecten op de biotoop 'Wetlands' optreden.

Br~ls:
De werkzaamheden worden buiten het broedseizoen uitgevoerd. Negatieve effecten op broedende
vogels zijn uitgesloten.
Foeragerende niet-broedvogels:
Het buitendijks gelegen slik is bij laagwater van belang als foerageergebied voor verschillende niet-
broedvogels. De werkzaamheden vinden plaats bij het binnendijks gelegen depot. De dijk vormt een
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barrière tussen het depot en het slik, waardoor geluid en beweging bij het depot door foeragerende
vogels niet of nauwelijks waarneembaar is. Negatieve effecten op buitendijks foeragerende vogels
treden daardoor niet op.
Rustende en qvertiient!e niet-broedvogels:
Voor de vogels waarvoor het gebied rondom het depot een functie heeft als hoogwatervluchtplaats en
rustgebied, is het gemiddelde aantal vogels dat jaarlijks geteld wordt (binnen de verstoringsafstand
van 200 meter), afgezet tegen het gemiddelde aantal vogels in de hele Oosterschelde (zie tabel2).
Vervolgens is beoordeeld of het maximaal negatieve effect van de werkzaamheden bij het depot
mogelijk afbreuk doet aan de instandhoudingsdoelstellingen per soort. De soorten die niet voorkomen
in de maanden januari en februari zijn niet verder uitgewerkt in tabel 2.

Tabel2: aantallen vogels bÎnDell 200m VUl het depot, verge1ekeD met de untalleD inde gehele Oostel5chelde (200&-2008)ell
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Bovenstaande tabel laat zien dat veruit de meeste vogelsoorten in dusdanig lage aantallen voorkomen,
of dat de populatie in de Oosterschelde dusdanig groot is, dat uitgesloten is dat de instandhoudings-
doelstellingen in gevaar komen. Met andere woorden, als de werkzaamheden alle vogels van deze
soorten rondom het depot verstoren, dan komt de instandhoudingsdoelstelling niet in gevaar.

Tabel2 laat ook zien dat voor acht vogelsoorten niet bij voorbaat is uitgesloten dat de instandhoudings-
doelstellingen in gevaar komen als gevolg van de werkzaamheden. Dit komt omdat de populaties in de
Oosterschelde momenteel nog niet voldoen aan de instandhoudingsdoelstellingen. Deze soorten zijn
oranje gearceerd. Het gaat om de bergeend, brilduiker, meerkoet, pijlstaart, slobeend, smient, wilde
eend en zwarte ruiter. Van deze soorten liggen de populatieaantallen in de huidige situatie al onder de
instandhoudingsdoelstelling. Elke verstoring van deze soorten waarbij de vogels de Oosterschelde
verlaten kan leiden tot een significant negatief effect.
De werkzaamheden bij het depot zijn niet dermate verstorend dat hierdoor vogels de omgeving of het
Natura 2000-gebied Oosterschelde verlaten. De vogels van de genoemde acht soorten die zich
buitendijks ophouden worden door de tussengelegen dijk niet verstoord door het geluid of beweging
bij het depot.
Verstoring van vogels van deze acht soorten in het natuurgebied Scherpenissepolder is wel mogelijk.
Deze verstoring is in werkelijkheid beperkt omdat (mondelinge mededeling: Peter Meininger, RWS):
• de werkzaamheden van dien aard zijn dat er gewenning optreedt bij vogels binnen de 200m

verstoringszone, zoals dat momenteel ook het geval is voor verstoring door het reguliere
(landbouw- )verkeer over de Gatweg;

• de vogels die zich binnen de 200m verstoringszone bevinden kunnen uitwijken naar andere
(verstoringsvrije) delen van het natuurgebied. Het gehele natuurgebied Scherpenissepolder is circa
200 ha groot. Met een oppervlak van circa 7,5 ha ligt slechts 3,7% hiervan binnen de
verstoringszone van 200m. Er blijft zodoende veel gebied over waar de vogels naar uit kunnen
wijken.

Daarnaast is er op het depot, aan de zijde van dit natuurgebied een grondwal aangelegd om verstoring
van vogels in het natuurgebied te beperken. Deze grondwal blijft zo lang mogelijk liggen.
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Hqbitatrichtlijnsoorien:
Effecten op noordse woelmuis zijn uitgesloten, deze soort komt niet in de omgeving voor.
De binnendijkse werkzaamheden zijn buitendijks niet of nauwelijks waarneembaar. Negatieve effecten
op gewone zeehond zijn uitgesloten.
Operige toetsingssoorien:
Negatieve effecten op zoutminnende plantensoorten en sublitorale fauna door werkzaamheden bij het
depot zijn uitgesloten.

Conclusie
De werkzaamheden bij het depot in de maanden januari en februari van 2012 zorgen voor verstoring
van niet-broedvogels in het natuurgebied Scherpenissepolder. Voor geen van de aanwezige
vogelsoorten hebben de werkzaamheden een significant negatief effect tot gevolg. Bij vogels treedt
gewenning op, of ze kunnen uitwijken naar verstoringsvrije delen van het natuurgebied.

De werkzaamheden bij het depot aan de Gatweg, in de eerste twee maanden van 2012, hebben geen
significant negatieve effecten tot gevolg. Het aanvragen van een vergunning ex artikel16 en 19d van
de Natuurbeschermingswet 1998 is niet noodzakelijk.
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