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Datum: donderdag 11juni 2009
Aanvang: 10.00 uur
Locatie: Kantoor Waterschap Zeeuwse Eilanden, te Middelburg

Aanwezig,

1 Mitigerende maatregelen in het kader van de Natuurbeschermingswet
Naar aanleiding van de Passende Beoordeling heeft een lijst met mitigerende
maatregelen opgesteld. Het traject is ecologisch weinig bijzonder zodat de mitigerende
maatregelen een vrij standaard karakter hebben. Zie onderstaande tabel.

Mitigerende maatregelen traject Phillipsdam-Noord
Mitigerende maatregelen Phillisdam-Noord Wet Van belang voor

1 De breedte van werkstrook bedraagt maximaal 15 gerekend Nb-wet slik (H1160)
vanuit de waterbouwkundige teen van de dijk. moet zo smal
mogelijk worden gehouden, in zoverre dat technisch en logistiek
uitvoerbaar is.

2 Vrijkomende grond en stenen worden, waar het voorland uit slik Nb-wet slik (H1160) en
bestaat, in de kreukelberm verwerkt en niet in de gehele foerageergebied
werkstrook (stenen en grond zo egaal mogelijk over grote vogels
dijklengte verdelen, waardoor de ophoging zo min mogelijk
wordt). Perkoenpalen worden verwijderd en afgevoerd.

3 Voorland in de werkstrook dient op de oorspronkelijke hoogte te Nb-wet slik (H1160) en
worden teruggebracht. foerageergebied

vogels
4 Geen opslag van materiaal en grond buitendijks buiten de Nb-wet slik (H1160) en

werkstrook, ook niet in aangrenzende dijktrajecten. vogels
5 Geen betreding van het voorland buiten de werkstrook (personen Nb-wet slik (H1160) en

noch materieel). vogels
6 Tijdens het werk controleren op het verschijnen van beschermde Nb-wet Alle beschermde

en kwalificerende soorten. soorten
7 Voor 1 maart wordt de vegetatie op het buitentalud en kruin zeer Ff-wet broedvogels en

kort gemaaid kleine zoogdieren

De aanwezigen hebben geen problemen met deze maatregelen. Er vind alleen discussie plaats
over maatregel 7. Vraag van is of er echt vanaf 1 maart gemaaid moet worden.
en geven aan dat kort daarna graspiepers en andere vogels kunnen gaan broeden op de
dijk. Een keer maaien geeft geen garantie dat de vogels weg blijven.

Er wordt besloten de maatregel nog aan te scherpen. Maatregel wordt

afspraak 7 Voor 1 maart wordt de vegetatie op het buitentalud en kruin zeer kort gemaaid en daarna kort
gehouden, tot het werk wordt gestart.



2 Opslag van materialen
Op het traject is wordt nog gezocht naar depotruimte. Een aantal locaties zijn mervoor in beeld.
Vanwege de aanwezigheid van beschermde plantensoorten is dit waarschijnlijk niet overal
gewenst.
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afspraak
Afgesproken wordt dat een bezoek zal brengen aan de depotlocaties om de
aanwezigheid van beschermde plantensoorten vast te stellen. Aan de hand van dit bezoek zal
hij een advies opstellen voor het gebruik van de percelen als depotlocatie.



.f Grontmij

Referentienummer Datum

8juni2009

Betreft

Mitigerende maatregelen Phillipsdam Noord

Notitie

Kenmerk

267620

Inleiding
Het dijktraject Phillipsdam-Noord is gelegen langs het Natura2000 gebied Oosterschelde. Dit
gebied is van groot belang voor een aantal wettelijk beschermde habitattypen en soorten. Het
projectbureau Zeeweringen treft daarom in de planning en ontwerpproces verschillende maatre-
gelen om de effecten op de natuur zoveel mogelijk te beperken. Zo worden, met het oog op foe-
rageermogelijkheden van vogels, beperkingen gehanteerd voor de lengte van de dijktrajecten. Bij
de keuze van de steenbekleding wordt indien dit technisch mogelijk is gekozen voor een bekle-
dingstype waarop tenminste herstel van de zoutvegetatie en wiervegetatie mogelijk is en bij voor-
keur verbetering. Het projectbureau is verder initiatiefnemer voor diverse herstelopgaven om
meer intergetijdenatuur te ontwikkelen.
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Deze integrale maatregelen zijn echter niet altijd voldoende om alle effecten te voorkomen. De
voorgenomen dijkwerkzaamheden zijn daarom getoetst aan de Natuurbeschermingswet in de
vorm van een Passende Beoordeling (Mouissie, 2009a) en aan de Flora- en faunawet in de vorm
van een soortenbeschermingstoets (Mouissie, 2009b). Uit deze toetsen zijn een aantal maatrege-
len naar voren gekomen die bij de uitvoering van de dijkwerkzaamheden moeten worden nage-
leefd.

Aanvullende mitigerende maatregelen traject Phillipsdam-Noord

slik (H1160)
Mitigerende maatregelen Phillisdam-Noord Wet Van belang voor
De breedte van werkstrook bedraagt maximaal 15 gerekend vanuit Nb-wet
de waterbouwkundige teen van de dijk. moet zo smal mogelijk
worden gehouden, in zoverre dat technisch en logistiek uitvoer-
baar is.

2 Vrijkomende grond en stenen worden, waar het voorland uit slik
bestaat, in de kreukelberm verwerkt en niet in de gehele werk-
strook (stenen en grond zo egaal mogelijk over grote dijklengte
verdelen, waardoor de ophoging zo min mogelijk wordt). Perkoen-
palen worden verwijderd en afgevoerd.

3 Voorland in de werkstrook dient op de oorspronkelijke hoogte te
worden teruggebracht.

4 Geen opslag van materiaal en grond buitendijks buiten de werk-
strook, ook niet in aangrenzende dijktrajecten.

5 Geen betreding van het voorland buiten de werkstrook (personen
noch materieel).

6 Tijdens het werk controleren op het verschijnen van beschermde
en kwalificerende soorten.

7 Voor 1 maart wordt de vegetatie op het buitentalud en kruin zeer
kort gemaaid

Nb-wet slik (H1160) en
foerageergebied
vogels

Nb-wet slik (H1160) en
foerageergebied
vogels

Nb-wet slik (H1160) en
vogels

Nb-wet slik (H1160) en
vogels

Nb-wet Alle beschermde
soorten

Ff-wet broedvogels en
kleine zoogdieren




