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steenbekleding Mosselbanken
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Geacht bestuur,

De planbeschrijving verbetering gezette steenbekleding Mosselbanken die u mij metuw
brief van 5 oktober j.L. heeft toegezonden geeft mij aanleiding het voLgende onder uw
aandacht te brengen.
Bij de toetsing aan Habitat- en Vogelrichtlijn in hst 7.4 wordt geconstateerd dat het
verbeteren van de veiligheid tegen overstromingen een dwingende reden van openbaar
beLang is waardoor ingrepen in prioritaire habitats of habitats van prioritaire soorten zijn
toegestaan. U verbindt hieraan de conclusie dat geen uitvoerige onderbouwing van het
beLang van de aanpassingswerken behoeft te worden gegeven en dat evenmin alternatie-
ven moeten worden bestudeerd, Deze conclusie is onjuist.

Art 6 lid 3 van de Habitatrichtlijn bepaalt dat voor elk project dat niet direct verband houdt
met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar afzonderLijk of in combinatie met
andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een gebied een
passende beoordeling gemaakt moet worden.
Omdat het onderhavige plan wel nodig is voor het beheer van het gebied is een dergeLijke
beoordeling niet noodzakelijk en is uw verwijzing naar de bepaling dat alleen argumenten
die verband houden met de menseLijke gez:ondheid, de openbare veiligheid, voor het
milieu wezenlijk gunstige effecten dan wel, na het advies van de Europese Commissie,
andere dwingende redenen van groot openbaar belang kunnen worden aangevoerd niet
van toepassing,

Er zal wel moeten worden voldaan aan het bepaaLde in art. 6 Lid2 dat de kwaliteit van
natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale bescherminqszones niet
verslechtert en er geen storende effecten optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn
aangewezen.
De dijken vallen niet binnen de begrenzing van de speciale beschermingszone Wester-
schelde op grond van de Vogelrichtlijn zodat de toetsing zich zal moeten toespitsen op de
externe effecten van de uit te voeren werken voor de vogels waarvoor het gebied is
aangewezen. De dijken zijn bijvoorbeeld van belang voor Steenlopers die hier fourageren.
Niet duidelijk is of de geschiktheid van de nieuwe dijkbekleding als fourageergebied voor
de Steenloper en mogeLijk andere soorten waarvoor het gebied is aangewezen is
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meegenomen in de afweging van alternatieven in hst. 4.5 van de nota. Dit zal alsnog
moeten gebeuren en kan mogelijk ook consequenties hebben voor het te kiezen
alternatief.

De begrenzing van de speciale beschermingszone op grond van de Habitatrichtlijn voor de
Westerschelde is nog niet vastgesteld zodat op dit moment nog niet is te zeggen of de
dijken daar al dan niet in worden meegenomen. Ik ga er evenwel vooralsnog van uit dat
het uitgangspunt in hst 3.2. dat de natuurwaarden op de bekleding worden hersteld en
indien mogelijk verbeterd een voldoende invuLLingis voor te beschermen Habitatsoorten.
Speciaal aandachtspunt is wellicht de bescherming en het behoud en waar nodig ook
compensatie van bestaande natuurwaarden op tijdelijk in te richten werkterreinen en
werkwegen. De nota besteedt daar geen aandacht aan. Eventueel kan ook hier onderzoek
naar alternatieve uitvoeringswijzen aan de orde zijn.

Verder merk ik op dat indien van toepasSing voor de aantasting van (het leefgebied van)
exemplaren van op grond van de Natuurbescherming5wet beschermde soorten bij de
dienst laser van LNVte Dordrecht een ontheffing zal moeten worden gevraagd.
U bent als aanvrager zelf verantwoordelijk voor het onderzoek naar de mogelijke
aanwezigheid van beschermde soorten op de dijk en/of op het werkterrein.
Desgewenst kunt u voor nadere toelichting op dit advies contact opnemen met de heer W.
De Haan, bereikbaar op bovenstaand doorkiesnummer.

DE DIRECTEUR ZUIDWEST
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...
Beste

Hierbij fax ik de brief van LNV die bij ons is binnengekomen als reactie op de
inspraakprocedure Mosselbanken. In onderling overleg tussen PBZ en het waterschap zullen
we binnenkort een antwoord dichten.

• Vriendelijke groeten,

Postbus 88, 4530 AB Terneuzen tijd. adres K. Kerkstraat 19, Terneuzen tel. (0115) 641000 fax (0115) 641200
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Dag

heeft in een van zijn mailijes al gezet dat ook ik ( bij de procedure
voor de dijkverbetering ben betrokken. Ik ben de vervangster van èri
dus juridisch medewerkster van het Bedrijfsbureau Waterkeringen en Wegen en belast met
allerlei ontheffingverleningen, publicaties enz. enz. Zo ben ik dus ook betrokken geweest bij
het plan Serlippens, nu dus ook bij Mosselbanken en straks ook bij Hellegatpolder.

Het plan Mosselbanken ligt nog ter inzage en zoals in zijn mail al heeft verteld is er een
inspraakreactie binnengekomen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Graag zouden we van jou vernemen hoe de verdere afstemming plaatsvindt over ons
weerwoord op deze inspraakreadie en de afstemming na inschakeling van de provincie (de
heer inzake deze materie.

Je reactie mag je ook

Groetjes,

Postbus 68, 4530 AB Terneuzen. Bezoekadres: Kennedylaan 1, Terneuzen. Tel. (0115) 641000. Fax (0115)
841200.
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