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VERZONDEN 2 6 APR. 2011
Op het voorland van de Anna Jacobapolder zijn delen van schorren geërodeerd. In aanvLilling op
de dijkversterkingswerkzaamheden heeft projectbureau Zeeweringen de schorrandverdediging
aangepast en een deel van de weggeslagen schorren aangevuld. Voor deze werken zijn vergun-
ningen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 afgegeven.

Voor een deel van de werkzaamheden voorziet projectbureau Zeeweringen een afwijking van de
eerder gestelde werkzaamheden. Eerder was de schoraanvullfng voor 2009 voorzien (tijdens de
werkzaamheden aan de aangrenzende dijk). maar door' omstandigheden vindt een deel van de
werkzaamheden in 2011 plaats. De schoraanvulling ter hoogte van de Bruinisser Stelberg leidt
mogelijk tot effecten in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. In het bijgevoegde me-
mo zijn deze effecten getoetst aan de NatuurbeschermingswetvergLinning en is beoordeeld of
een aanpassing van de huidige vergunning vereist is.

Op basis van het bijgevoegde memo vragen wij u of de wijziging van de werkzaamheden doorge-
voerd kan worden en of hier een wijzigingsvergunning in het kader van de Natuurbescherrnings.
wet 1998 voor nodig is. Tevens vragen wij Liof wij na afloop van de werkzaamheden hebben vet-
daan aan de herstelopgave met betrekking tot het schorherstet.
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1. Aanleiding
Delen van de schorren op hetvoorland van de Á$lä Jarobapolder zijn geërodeerd. IDaanvulling op de
dij'kwerkiaamhedeil. heelt Projectbureau ~werirtgen (hiema: Zeeweringen}.de schorrandverdediging
aangepast (ARCADIS, 200~) en een deel.van de weggeslagen schotten aangevuld (ARCADIS, 2oo8b).
Voor deze werkzaamheden is een verguimÎng afgegev~ (proVincie' Zeelar!d, 2008). Voor meer
irtfofJi'latie verwijzen wij naar dé Passende Beoordelingen van deze weikzaamheden, de memo van de
controle van de sdloraanvulling (ARCADIS~2(10) en vergunning. Wij verwijzen;óOk voor de
wetteUjlc.een toetsingskaders naar deze stukken; Ondèrlumdzij~ deze kaders wel gewijzigd, zo.is de
Oostersehelde de1inîtief aangewezen als Natura 2000-gebied. Waar relevant. zijn wijzigingen
beschreven in deze .memo.

VQor eendeel van de werkzaamheden voorziet Zeeweringen een afwijking van de eerder gestelde
werkzaamheden. Eerder was de scho;r-áanWlling voor 200? voorZien (tijdens de werkzàamhedën aan
de aangrenzende dijk), maar door omstandigheden Vindt een dee1 van de werkzaamheden in 2011
plaats. De schoraarivulling ter hoogte van de Bruinisser Stelberg leidt mogelijk tot effecten in het kader
van de Natuurbeschemûngswet 1998. Deze memo beschrijft en toetst deze effecten aan de
Natuurbeschenningswet enkijkt of een aanpassing van de huidige vergunning vereist is.

Deze memo behandelt achtereenvolgens de uitgangspunten voor de toetsing (H2), de aanwezige
waarden en de effecten van de werkzaamheden (H3) en de conclusies (H4). Aan het eind van de memo
staan de gebruikte bronnen (liS).
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2. Uitgangspunten
Hieronder volgen de uitgangspunten voor de toetsing:
• Afbeelding 1 geeft het projectgebied voor de werkzaamheden betreffende de schoraanvuDing.

Voorzien is in een aanvulling van 1848m2 ter hoogte van de Bruinisser Stelberg.

Afbeelding 1:Luchtfoto van het te henteUen ac:hor. Op de foto's staan de dijkpaalnUDUilel'S (dp)
van de aanliggende dijk. Aanvulling was oorspronkelijk vooIZien voor de rood gearceerde delen.
De delen in de blauwe cirkels zijn niet aansevuld. Het poene deel geeft het te hoge deel van het
schor aan (wur dus een vergraving is vooIZien) en de gele pijlen de rijroutes waubij "oud ac:hor"
ongemoeid blijft.

• • De vergunning voor de schoraanvulling is geldig tol en met 30 september 2011. Inde v~guhning
staan verschillende uitgangspunten, volgens welke de werkzaamheden plaats dienen te vinden,
Waar relevant beschrijven wij deze voorschriften. Voor afwijkingen van de voorschriften is
mogelijk een aanpassing van de vergunning nodig;

• De aanvulling van de schor ten oosten van de stelberg is te hoog afgewerkt (groene deel, tussen de
dijk en de nieuwe geul). Door afgravingen wordt hel nieuwe niveau 1.65-1.85+NAP. Deze hoogte
vormt een goede basis voor de ontwikkeling van de gewenste vegetatie: de huidige hoogte leidt
mogelijk tot dominantie van strandkweek. De aannemer graaft een deel van de grond af en brengt
deze naar de schoraanvulling, waar het zand wotdt aangebracht op hetzelfde gewenste niveau.

• Het zand dat vrijkamt bij het verlagen van het schor is genoeg VOOI' aanvulling van locatie 1,
Voorzien is dat zand overblijft na aanvulling op locatie 1. De rest van het zand wordt gebruikt voor
aanvulling op locatie 2.

• Geulen worden gegraven, daar waar water op het nieuwe schor blijft staan.
• In afwijking op de vergunning wordt zand niet vanaf het water aangevoerd. De ontwikkeling van

de schoraanvulling en werkstrook van de dijkwerkzaamheden is gaande, maar de vegetatie bevindt
zich nog in een pioniersstadium en is nog geen volledige schorvegetatie. Het rijden over de nieuwe
delen leidt alleen tot schade op pioniersvegetaties. naar waar de werkstrook grenst aan de
schoraanvulling, is het mogelijk om vanaf de dijk de aan te vullen delen te bereiken. Door met klein
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materieel te werken iS het mogelijk om op beide locaties te komen, zonder over het ongemoeide
deel van het schor te rijden. Locatie 1wordt bereikt door aan de westkant van het aangevulde deel
te rijden (om de nieuwe geul heen). Vervolgens rijdt materieel langs de $ChOl1'~dverdediging naar
het aan te vullen deel. Locatie 2 is te bereiken door over het onderhoudspad van de dijk naar de
locatie te rijden. Via de werkstrook van de dijkWerkzaamheden (Anna Jacobapolder ~) 'is ~t aan te
vullen deel te berèiken. Deze manier van werken wijkt enigszins af VanmaatregelS uit de
ver:gunning (provincie Zeeland, 2008).Deze maatregelluicit NEr vindt geen betreding van schor en
slik plaats, ~et door personen noch met materi4!f!,l,met uitzondering van de 'schOrhe,rsteUoçatie in
de, ~e cmgeving van het zuidelijke Uiteinde van de ~chorrandvetded.iging en de slikdelen waar
sChorherstel zal worden gerealiSeerc:i". Toch figt het in lijn met de 'maatregel o;mdat betreding alleen
opde delen plaatsvindt waar het schor ~ nog niet ontwikkeld heeft en geen schalie aan het
ongemOeide schor voorzien is.

• Rijsporen worden na de werkzaan'iheden uitgevlakt.
• Uitgangspunt uit de vergunning: de werkzaamheden veer de 'schotaanvulling vinden Jlá 15juli

plaats (Provinçb~ Zeeland, 20(8). Voor de werkzaamheden is een periode van drie weken (15
werkdagen) voorzien. Dit>betekent dat de werkzaamheden plaatsvinden in d,eperiode na 15 juli en
het eindigen van de vergunning. Gezi~ de bouwvak eindjuli-~ au~, zijn de
w;erkZaanihèden voor dë schoraanVUllin~ vQOrzien in de maanden augustus en september.

3. Aanwezigheid en effecten kwalificerende natuurwaarde!)
De ¥llw~eici en effeaen van werlcZaamheden pan alleen over de schoraanvulling zelf. Het
vrijkomen van zand langs het dijktraject maakt ondérdeel uit van de werkzaamheden langs het
dijktraject Abraham Wlssepoider, Willempolder. be werkzaamheden daar worden uitgevoerd volgens
de voorsduiften Ut de vergunning voor het dijktraject (Provincie Zeeland, 2010). Omdàt voor de
vergunning voor deze dijkwerkzaamheden al de benodigde toetsingen zijn uitgevoerd en vooralsnog
.geen afwijkfugen voorzien zijn, besteden we in deze memo aan deze werkzaamheden verder geen
aandacht.

Informatfe over de aanweZigheid van kwalificerende natuurwaarden komt uit de Passende
BeQordeÎq\g (ARCADJS, 2OO8b),t~j anders aangegeven. Vegetaties en soorten die niet vóórkoinen
volgens dit rapport zijn niet meer besdtreven. Effecten van de werkzaamheden zijn het gevolg van
ruimtebeslag en verstoring. •
3,1 HRhitQffJlpm
De schorren bestaan langs de dijk uit het habitattype Schorren en zilte graslanden [H133()] en verder
van de dijk (2~30 m) uit het habitattype Slijkgrasvelden [H132(»).De slikken en wateren buiten de
schorrandverdediging bestaan uit het habitattype Grote, ondiepe kreken en baaien (HI16O].

De werkzaamheden leiden tot betreding en mogelijk tijdelijk verdwijnen van Zilte
pioniersbegroeiingen [H1310], maar deze herstellen weer na afronding van de werkzaamheden.
Omdat de werkzaamheden kort op het schorherstel van 2009 volgen, komt de herontwikkeling van
Schorren en zilte graslanden [H1330] niet in gevaar. In de huidige situatie zijn deze ook nog niet
aanwezig op de in 2009 aangevulde delen en de werkstrook van de dijkwerkzaamheden.
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Op de korte termijn leidt de schoraanvulling zelf tot verdere uitbreiding van Zilte
pioniersbegroeiingen [H1310], op de lange termijn gaat het aangevulde deel over in Schorren en zilte
graslanden [H1330] (en mogelijk Slijkgrasvelden (H1320])_Dit gaat ten koste van een klein oppervlak
van het habitattype Grote baaien [H1160).

3.2 Habjtgtrichtljjn600rfm
De aanwezigheid van een levensvatbare populatie van de noordse woelmuis op de schorren is niet
bewezen (ARCADIS, 2008b; Bekker et al., 2010). De kans bestaat dat op het schor op enige afstand van
de dijk incidenteel een individu voorkomt.
Schoraanvulling vindt plaats op de geërodeerde delen van het schor en niet op het schor zelf. Mogelijk
vindt verstoring van een aanwezige noordse woelmuis plaats, maar het doden is uitgesloten. Inde
omgeving liggen voldoende uitwijkmogelijkheden op de schorren, effecten op de noordse woelmuis
zijn uitgesloten.

3.3. Vorelrlchf1ijnsoorten
13roedvogels
Op de Rumoirtschorren broeden verschillende vogelsoorten. Nabij het projectgebied broedt de
tureluur. De tureluur is geen broedvogel uit het aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied
Oosterschelde, maar wel een broedvogel uit het aanwijzingbesluit in het kader van de
Natuurheschermingswet 1968. Omdat de werhaamheden buiten het broedseizoen plaatsvinden, zijn
effecten op broedende vogels uitgesloten .

•
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Niet-broedvogels
De verstoringszone voor niet-broedvogels van de werkzaamheden ligt 200 m rond het projectgebied,
zie Afbeelding 2. Tabel] geeft de gemiddelde aanwezigheid van vogels tijdens hoogwater. De periode
van de werkzaamheden (augustus en september zijn groen weergegeven). Te zien is dat rdatief weinig
kwalificerende vogelsoorten aanwezig zijn in deze maanden tijdens hoogwater. Gezien het kleine
aantal vogels, de beperkte verstoring en de aanwezigheid van het gtote oppervlak schor in de directe
omgeving zijn voldoende uitwijkmogëlijkheden veor handen indien deze vogels de werkzaamheden
als verstorend ervaren,
Qp de lange termijn leidt aanvullin,g van het schor to1 een toename van oppervlakte van hoge gelegen
delen. Deze delen zijn geschikt als HVP en hebben dus uiteindelijk een positief effect op overtijende
vogels.

Het voorland heeft geen specifieke functie voor vogels tijdens laagwater. Ter hoogte van de Bruinisser
Stelberg liggen geen slikken voor aanzienlijke hoeveelheden foeragerende vogels. Voor het geringe
aantal vogels dat moge191cfoerageert binnen de verstorlngszone tijdens laagwatet zijn in de omgeving
voldoende uitw!jkmogeJJ,jkheden.

Effecten op kwalificerende niet-broedvogels zijn uitgesloten.

•.',"

Afbeelding 3: Verstoringszone (rood) van de werkzaamheden inhetprojectgebied.

Ons kenmerk:
075468246:0.3

Pagina

SIS



ARCAD1S

Tabel1: Gemiddeld aantal kwalificerende niet-breedvogels (periode 2005-2(09) in de
verstoringszone v~ de &dtoraanvulling ter hoogte van de Bruinisser Stelberg tijdens hoogwater.

~~~~~Waterdienstl.

•
4. Conclusie
4.1 HRlzitatQlJ¥n
De uitbreiding van habitattype Schorren en zilte graslanden fH13~OJ(en mogeliJk Slijkgrasvelden
[H1320)) is voorzien ten koste van het habitattype Grote baaien fHll60):
• Grote baaien komt in een groot oppervlak voor in de Oosterschelde (29930 ha). De schoraanvulling

betreft een oppervlakte van 1848 m2 (0,18 ha).
• Slijkgrasvelden [H1320) en Schorren en zilte graslanden fHl160) bevinden zich in een slechte staat

van instandhouding Ooosse &: Jentink, 2006, Ministerie van LNV, 2(09). Herstel van Slijkgrasvelden
[H1320J is niet reëel door aanwezigheid van de exoot Engels slijkgras (inplaats van klein slijkgras).
Schorren en zilte graslanden {Hl160] zijn in de Oosterschelde sterk achteruitgegaan. De
verwachtingen voor de schorren zijn niet goed in de Oostersehelde (Ministerie van LNV, 2(09).

I Deze gegevens zijn afkomstig uit hel Biologische Monitoring Programma Zoute Rijkswateren van de Waterdienst (voorheen
Rijksinstituut voor Kus! en Zee), hetgeen onderdeel uitmaakt van het Monitoringsprogramma Waterstaatkundige Toestand van
het Land (MWTI.) van Rijkswaterstaat. DeWalerdienst neemt geen verantwoordelijkheid voor de in deze memo vennelde
conclusies op basis van het door haar aangeleverde materiaal.
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De schoraanvulling is ter compensatie van waarden die verloren gaan door de dijkwerkzaamheden
(province Zeeland, 20(8). Voor de aanvulling is gekozen voor een zeer gering verlies van het
habitattype Grote baaien [Hl160] voor herstel van het schor. Wij beoordelen dil geringe verlies ten
behoevè van een ander hàbitattype niet als significant.

4.2 Hq1zjtqtrichtlimsogrtçn~ .
Effecten en dus significante effecten op Habitatrichtlijnsoorten zijn uitgesloten.

4.B V03e1richtlijnsoorkn
Broedvogels
EfIect~ en dus significante effecten op broedvogels zijn uitgesloten.

Niet-broedvogels
Voor hèt ,gt:rfuge aantal niet-broedvogels zijn bij verstoring van (eventuele) functies bij hoog- en
laagwater voldoende uitwijkmogelijkheden in de omgeving aanwezig. Opde lange termijn vergroten
de mogelijkheden voor overtijende vogels door toename van de oppervlakte van h~t schor:
Significante effecten djnui~gesloten.

4.4Omclusi«:
Oe schoraanvulling leidt wt ruimtebeslag en verstoring van aanwezige kwalificerende natuurwaarden.
Op en aan de zeezijde van het schor liggen verschillende kwalificerende habitattypen. Op het schor
broeden tureluurs én overtijen en foerageren verschillendè andere voor de Oosterschelde
kwalificerende soorten. Wij trel,èken de volgende cQnclUSies:
• De werkzaamheden leiden rdet tot aanvullende effecten. De effecten zijn in lijn met de effecten

zoals deze al voorzien zijn in de verschillende stulèken.
- De werkzaamheden dragen bij aan de compensatie die al voorzien was in de vergunning voor de

schoraanvulling.
- Doordat werkzaamheden buiten het broedseizoen plaatsvinden, is verstoring van broedende

vogels Uitgesloten.
- Inhèt werkgebied en verstoringszone overtijen een gering aantal vogels. Een bijzondere

foerageerfunctie is ook niet voomen indeze zone. Gezien het geringe 'aantal vogels en het grote
oppervlak van de Rumoittscbonen en voorland, zijn voldoende uitwijkmogelijkheden voor
overtijende en foeragerende vogels aanwezig bij verstoring.

• De werkzaamheden wijken op één punt af op de huidige vèrgunning: aanvoer van zand vindt
plaats via de al aangevulde dèlen van het schor en de dijk. Dit voorschrift is bedoeld om effecten op
het schor te voorkomen. Doordat het grootse deel van het nieuwe schor en de werkstrook nog niet
begroeid zij~ is het mogelijk om via de landzijde de nog aan te Vullen delen te bereiken, zonder dat
dit tot effecten leidt. Overige uitvoering vindt plaats zoals deze gestèld is in de voorschriften van de
vergunning van de schoraanvulling (Province Zeeland, 2008).

•
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