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Geacht college,

Op 27 april 2012 ontvingen wij uw brief waarin u vraagt of het aanvragen van een vergunning Natuurbe-
schermingswet 1998 noodzakelijk is voor het reaiiseren van een tijdelijke (kleinschalige) horecagelegenheid
nabij de jachthaven van Hoedekenskerke.---U geeft aan dat het de bedoeling is om voor een periode van drie jaar de tijdelijke horecagelegenheid te
realiseren. De beoogde locatie heeft u op een bijlage aangegeven. Daarna is het plan om een permanente
horecagelegenheid in combinatie met een modernisering/uitbreiding van de aanwezige jachthaven te reali-
seren. Tegen de tijd dat dát project meer uitgekristalliseerd is zult u weer de vraag aan ons voorleggen of
voor die ontwikkeling een vergunning Natuurbeschermingswet 1998 benodigd is.

Naar aanleiding van uw brief heeft onze medewerker 7 mei jl. telefonisch nadere informatie
van uw medewerkster mr. gekregen. Op basis van de brief en de telefonische informatie
hebben wij uw vraag kunnen beantwoorden. .

Onze medewerker heeft eerder de vraag behandeld of voor de dijkverbetering van de haven
van Hoedekenskerke, welke in 2012 door Projectbureau Zeeweringen wordt gerealiseerd, een vergunning
Natuurbeschermingswet 1998 benodigd is. In opdracht van het projectbureau is daartoe een natuurtoets
opgesteld. De conclusie daarvan was, en deze hebben wij formeel bevestigd, dat voor de dijkverbetering
geen vergunning benodigd was. In het kader van het vooroverleg dat onze medewerker over deze dijkverbe-
tering voerde, was hij tevens al op de hoogte gesteld over het vanwege de dijkverbetering noodzakelijke
slopen (zeer recentelijk uitgevoerd) van de voormalige horecavoorziening in de haven en het weer terug-
plaatsen van een nieuwe horecavoorziening.

De beoogde tijdelijke horecavoorziening komt ter vervanging van de recent gesloopte gelegenheid. Er is
daarmee wat de exploitatie van de horeca betreft geen sprake van het introduceren van nieuw gebruik, maar
het voortzetten van bestaand gebruik. Net als de voormalige gelegenheid zal de nieuwe voorziening zich
bevinden op korte afstand van de voormalige gelegenheid, aan de jachthaven en buiten de begrenzing van
het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. Dit zal geen extra verstoringsdruk op de omgeving
geven. Verder hebben wij begrepen dat er bij de bouw van de tijdelijke voorziening niet geheid zal worden,
waarmee het introduceren van vérdragend geluid achterwege blijft. Uit de natuurtoets van de dijkverbetering
weten wij dat zich in de directe omgeving van het haventje geen concentraties van voor verstoring gevoelige
natuurwaarden voorkomen, zoals vogels en zeehonden. Dit komt omdat de jachthaven grenst aan open
water en er in de directe omgeving geen slikken en schorren voorkomen die bij laagwater droogvallen.
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Wij komen dus tot de conclusie dat de realisatie van een tijdelijke horecagelegenheid geen effect zal hebben
op de lnstandhoudinqsdoelen van het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. U kunt dit initiatief_.
dus (laten) uitvoeren zonder dat daar een vergunning ex artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998
\100r béhodlgd is. Dit geldt onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de actIVIteitenconform uw "5"ë§CFîrijvingin
uw brief inclusief bijlage plaatsvinden. Wij adviseren u om (een kopie van) deze brief terplaatse van de acti-
viteiten aanwezig te hebben, zodat deze getoond kan worden aan eventuele controlerende handhavers.

Terecht geeft u aan dat u voor het later plaatsen van een permanente gelegenheid, in combinatie met de
modernisering/uitbreiding van de jachthaven, ons wederom de vraag zal stellen of daarvoor een vergunning
benodigd is. Wij adviseren u om hiervoor tijdig met ons in vooroverleg te gaan. Mogelijk is hiervoor namelijk
een nadere toetsing in de vorm van een voortoets noodzakelijk om te bepalen of een vergunning noodzake-
lijk is. Door tijdig hierover in vooroverleg met ons te gaan voorkomt u dat de voortgang onnodige vertraging
oploopt.

Een afschrift van deze brief zenden wij aan de afdeling Handhaving Natuur en Milieu van de provincie
Zeeland, waterschap Scheldestromen, Projectbureau Zeeweringen, ZMf en Vogelbescherming Nederland.

Voor de goede orde wijzen wij u erop dat handelingen als bedoeld in uw brief van invloed kunnen zijn op
beschermde soorten, planten en/of dieren genoemd in de Flora- en faunawet en de daarop gebaseerde uit-
voeringsbesluiten. Indien dit aan de orde is, dient tevens beschikt te worden over een ontheffing als bedoeld
in die wet. Informatie hierover kan verkregen worden bij Dienst Regelingen, Postbus 1191, 3300 BD _
Dordrecht, algemeen informatienummer 0800-2233322. , .

hoofd afdeling Water en Natuur.
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