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1.Aanleiding
Projectbureau Zeeweringen heeft voor 2011 versterkingswerkzaamheden voorzien voor het dijktraject
Geertruidapolder en Scherpenissepolder. Het dijktraject heeft een lengte van 5,3 km en ligt tussen
990+50meteren 1042+50meter.De aanpassing van de dijkbekleding is getoetst aan de natuurwetgeving in
een Passende Beoordeling en Soortenbeschermingstoets (ARCADIS, 2009a; 2009b) .

•

Figuur I: dijktraject Geertruida- en Scberpenissepolder. Het projectgebied voor de vooroeverversterking
ligt in de groene cirkel.
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Toetsing natuurwetgeving werkzaamheden vooroev

Projectbureau Zeeweringen heeft het voornemen om voor het waterschap, tijdens de werkzaamheden
aan de primaire waterkering, onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan de vooroevers van de
achtergelegen natte inlaag. Golfwerking in de natte inlaag leidt tot afkalving van de oevers, waardoor
de oevers periodiek moeten worden aangevuld. Om werk met werk te maken en maar één seizoen
verstoring te veroorzaken, is het projectbureau Zeeweringen voornemens deze
onderhoudswerkzaamheden mee te nemen tijdens de verbetering van de steenbekleding.

Onderliggende memo behandelt de effecten op beschermde natuurwaarden van de
onderhoudswerkzaamheden aan de vooroever. In deze memo vindt toetsing plaats in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet. De toetsing in het kader van de
Natuurbeschenningswet 1998 vindt plaats in een vorm van een voortoets voor het additionele effecten
van de onderhoudswerkzaamheden aan de vooroever, ten opzichte van de werkzaamheden aan de
primaire waterkering. •

2. Project- en onderzoeksgebied
2.1 Ligging
Het projectgebied is het gebied waar de onderhoudswerkzaamheden daadwerkelijk voorzien zijn, zie
figuur 2. Het onderzoeksgebied is het projectgebied, plus de beïnvloedingszone van de
onderhoudswerkzaamheden. Deze zone is gesteld op 200 m, omdat dit de gemiddelde maximale
afstand is, waarop verstoring op vogels plaatsvindt (Krijgsveld et a!., 2004; Krijgsveld, 2008).
Het onderzoeksgebied bestaat uit het projectgebied en deze verstoringszone van 200 m rond het
projectgebied.

•

Figuur 2: projectgebied (groene onderbroken lijn) waar onderhoud aan de vooroever is voorzien.
Op de luchtfoto is de ligging van het Natura 2000-gebied Oostersehelde aangegeven (rood).
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2.2. Werkzaamheden aan de vooroever
De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit het aanvullen van de vooroever in het kader van
onderhoudswerkzaamheden. Met een kraan worden langs de oever hopen met stenen gelegd.
Vervolgens verdeelt de aannemer met een klein kraantje deze hopen met steen langs de vooroever.

Tijdens de periode van de onderhoudswerkzaamheden kan verstoring van de natuur optreden door een
toename van beweging, geluid, licht of ruimtebeslag in de natuurgebieden.
De onderhoudswerkzaamheden aan de vooroever zijn tegelijk met de dijkversterking voorzien.

•
2.3 Randvoorwaarden als gevolg van werkzaamheden primaire waterkering
In twee rapporten zijn de werkzaamheden aan de primaire waterkering beschreven en getoetst
(ARCADIS, 2009a; 2009b). In het kader van de Natuurbescherrningswet 1998 heeft de provincie
Zeeland voor de aanpassing van de dijkbekleding een vergunning afgegeven (Provincie Zeeland, 2010).
Voor details van deze werkzaamheden en relevante toetsingskader verwijzen wij naar deze toetsingen
en de vergunning. De voor de onderhoudswerkzaamheden relevante zaken zijn hieronder opgenomen.
Figuur 3 is een kaart met transportroutes, werkgebied en depotlocatie voor de werkzaamheden aan de
primaire waterkering.
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Figuur 3: kaart met werkgebied, depotlocatie en transportroutes voor de werkzaamheden aan de
dijkversterking van het dijktraject Geertruida- en Scherpenissepolder.
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De aannemer voert de dijkwerkzaamheden gefaseerd uit om gevolgen op de natuur te beperken.
Aanwezige natuurwaarden zijn vooral de grote aantallen vogels in de Scherpenissepolder.
Relevante mitigerende maatregelen voor de dijkwerkzaamheden zijn (ARCADIS, 2009a; 2009b):
• Werkzaamheden tussen dijkpaal 1026 en 1043 (tussen de Platteweg en Schelphoekseweg) dienen

na 15 juli te worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor maaiwerkzaamheden op de kruin en het talud.
• Voor 1 april de binnendijkse transportroute tussen dijkpaal 10 I0 en 1025 aanleggen/versterken.

Tevens wordt deze weg in gebruik genomen of vinden andere verstorende activiteit plaats
gedurende de gehele werkperiode.

• De binnendijkse, onverharde transportroute tussen de Platteweg en Schelphoekseweg pas na
15 juli gebruiken als transportroute.

• De Platteweg pas na 15 juli gebruiken als transportroute. Voor die tijd gebruik maken van de
dijkovergang ter hoogte van dijkpaal 1025.

• De Westkerkseweg/Gatweg grenzend aan de westzijde van het natuurgebied Scherpenissepolder
vanaf 1 maart maar uiterlijk I april in gebruik nemen. Deze weg is in gebruik of andere
verstorende activiteiten vinden plaatsen gedurende de gehele werkperiode.

• Het gebruik van een puinbreker op de depotlocatie Tuttelhoek of de depotlocatie op een akker ten
westen van het natuurgebied Scherpenissepolder is alleen buiten het broedseizoen (dus buiten de
periode 15 maart t/m 15 juli) toegestaan.

•
Binnen bovenstaande randvoorwaarden dienen de onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd te worden.
Aan de hand van de toetsing aan de relevante wettelijke kaders volgen mogelijk aanvullende
maatregelen en randvoorwaarden.

3. Wettelijk kader
Natura 2000-gebieden zijn aangemeld in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Deze wet
geeft invulling aan de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Voor Natura 2000-gebieden zijn
instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd. Voor de instandhoudingsdoelstellingen van het
Natura 2000-gebied Oostersehelde verwijzen wij naar het besluit als gepubliceerd op de website van
het ministerie van LNV (Ministerie van LNV, 2009). Activiteiten die het behalen van
instandhoudingsdoelstellingen in gevaar brengen, zijn niet toegestaan. Hierbij gaat het niet alleen om
activiteiten binnen Natura 2000 zelf, maar ook om activiteiten buiten het gebied met een mogelijk •
invloed binnen het gebied. Dit is de zogenaamde externe werking. Voor dergelijke activiteiten verleent
het Bevoegd Gezag (de provincie) alleen een vergunning onder bepaalde voorwaarden (onder andere
mitigerende en compenserende maatregelen).

De Flora- en faunawet beschermt een groot aantal soorten (waaronder vrijwel alle gewervelde dieren
en een aantal planten). Het doden, verjagen, vangen en verontrusten van beschermde soorten is
verboden. Verontrusten heeft niet alleen betrekking op individuen, maar geldt ook voor vaste rust-
verblijf- en nestplaatsen en in het geval van vleermuizen ook voor vliegroutes. De uitvoering van
werkzaamheden leidt in sommige situaties tot handelingen, die in strijd zijn met deze
verbodsbepalingen. De werkzaamheden leiden mogelijk tot het verstoren of doden van dieren en/ofhet
vernietigen van groeiplaatsen van beschermde planten.
In veel gevallen is het mogelijk een plan zo uit te voeren, dat overtreding van de genoemde
verbodsbepalingen niet aan de orde is. Wanneer dit niet mogelijk is en de wet geen mogelijkheden
biedt voor vrijstelling, moet een ontheffing aangevraagd worden.
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Het ministerie van LNV verstrekt een dergelijke ontheffing alleen onder bepaalde voorwaarden, zoals
het nemen van mitigerende en compenserende maatregelen.

Sinds 2005 is een vrijstellingenbesluit in werking, in de vorm van een Algemene Maatregel van Bestuur
(AMvB). Hierdoor geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen vrijstelling van bepaalde verbodsbepalingen.
Deze AMvB verdeelt de beschermde soorten in verschillende categorieën. Afhankelijk van de categorie
waarin een bepaalde soort valt, is een ontheffing noodzakelijk (streng beschermde soorten) of geldt een
vrijstelling (beschermde, maar algemene soorten), zie Tabel I.

Tabel I: beschermingscategorieën AMvB artikel 75 Flora- en faunawet

•
Categorie Ontheffing of vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen
1. Algemene soorten Vrijstelling

Vrijstelling mogelijk mits gebruik gemaakt wordt van een door de minister
2. Overige soorten goedgekeurde gedragscode, anders ontheffing (met lichte toets)

noodzakelijk
3. Soorten op bijlage 4 van de
Habitatrichtlijn en soorten in bijlage I Ontheffing (met uitgebreide toets) noodzakelijk
AMvB

Beschermingsniveau vergelijkbaar met tabel2 en 3. Voor het verstoren van
broedende vogels wordt geen vergunning afgegeven, werkzaamheden

4. Vogels buiten broedseizoen uitvoeren. Uitzondering zijn jaarrond beschermde
nesten van bijvoorbeeld zwaluwen en uilen. Het verwijderen van deze
nesten is ontheffingspi ichtig

•

4. Aanwezigheid van beschermde natuurwaarden
4.1 Natura 2000
Habitattypen
Figuur 2 laat zien dat de werkzaamheden plaatsvinden in het Natura 2000-gebied. Grote delen van de
Scherpenissepolder behoren tot het habitattypen Schorren en zilte graslanden, type binnendijks
[H] 330B]. Dit geldt niet de delen waarvoor de aanvulling is voorzien: schorren en zilte graslanden
zijn op de dijk uitgesloten. Verder ligt de natte inlaag achter de primaire waterkering, zodat eb en
vloed geen rol spelen. Deze natte inlaag behoort niet tot de Estuaria [H1130], omdat de natte inlaag
niet onder werking van de getijden staat. In het projectgebied komen geen beschermde habitattypen
voor.

Habitatrichtlijnsoorten
In de Passende Beoordeling is aanwezigheid van de Habitatrichtlijnsoorten uitgesloten (ARCADIS,
2009a). Waarnemingen van de noordse woelmuis zijn sinds 1930 niet meer gedaan op Tholen en bij
recent vallenonderzoek zijn geen noordse woelmuizen gevangen. Aanwezigheid van de noordse
woelmuis rond het projectgebied is uitgesloten (Vergeer et al., 2007).

De kerngebieden van de gewone zeehond liggen aan de westkant van de Oostersehelde en de oostkant
van de Westersehelde (Reijnders et al., 2000; Brasseur & Reijnders, 2001). De dichtstbijzijnde vaste
ligplaats ligt ongeveer 2,5 km ten zuidwesten van het projectgebied (Strucker et al., 2007).
De verstoringszone van de werkzaamheden voor de zeehonden is maximaal 500 m (afgeleid van
verstoringsafstand voor scheepvaart en recreatie, Meininger et al., 2003).
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Vogelrichtlijnsoorten
Uit de Passende Beoordeling blijkt ter hoogte van het projectgebied geen Vogelrichtlijnsoorten
broedden (Vergeer et al., 2007, zie ARCADIS, 2009a). Het is wel mogelijk dat deze binnendijks in de
Scherpenissepolder binnen een afstand van 200 meter broeden.
Het voorland van de dijk ter hoogte van het projectgebied heeft geen functie voor vogels tijdens
laagwater als foerageergebied. Tijdens laagwater ligt geen slik binnen 200 meter van het projectgebied
(Boudewijn et al., 2005a; 2005b, zie ARCADIS, 2009a).

Tabel2: gemiddelde hoogwatertellingen van kwalificerende niet-broedvogels van Oostersehelde in een
straal van 200 meter rond het projectgebied. De gemiddelden betreffen de periode januari 2005 tlm
december 2009. In de periode maart t/m oktober zijn de onderhoudswerkzaamheden voorzien.

kswaterstaat', •

•

I Deze vogel gegevens zijn afkomstig uit hel Biologisch Mon.itoringsprogramma Zoute Rijksweteren van de Waterdienst (voorheen Rijksinstituut voor Kust en Zee).

hetgeen onderdeel uitmaakt van het Monitoringsprogramma Waterstaatkundige toestand van het Land (MWTL) van Rijkswaterstaat.

De Waterdienst neemt geen verantwoordelijkheid voor de in deze rapportage vermelde conclusies op basis van het door haar aangeleverde materiaal.
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De functie als hoogwatervluchtplaats van de Scherpenissepolder is groot. Tijdens hoogwater zijn veel
verschillende Vogelrichtlijnsoorten aanwezig in de omgeving van het projectgebied.
Dit blijkt uit tabel 2, maar is ook beschreven in de Passende Beoordeling voor de dijkwerkzaamheden
(ARCADIS, 2009a).•
4.2 Flora- en faunawet
Flora
Het is niet bekend of beschermde planten aanwezig zijn in of rond het projectgebied. Dit is alleen
bekend voor de primaire waterkering.

Zoogdieren
Ter hoogte van het projectgebied komen veldmuis, bosspitsmuis, huisspitsmuis, wezel, haas en konijn
voor langs de primaire waterkering. Naar verwachting komen deze soorten ook binnendijks ter hoogte
van het projectgebied voor. Mogelijk vormt het projectgebied en directe omgeving foerageergebied
voor vleermuizen (Vergeer et ai., 2007, zie ARCADIS, 2010b).

•
Vogels
In en rond het projectgebied komen
verschillende broedvogels voor.
Vergeer et al. (2007) hebben een inventarisatie
gedaan in het gebied 200 meter rond de
primaire waterkering. In tabel 3 staan de
broedvogels die zij hebben aangetroffen in het
verstoringsgebied van de
onderhoudswerkzaamheden aan de vooroever.
Naast deze soorten broeden vermoedelijk meer
vogels achter de binnendijks in de
Scherpenissepolder (ARCADIS, 2010b).

Tabel3: broedvogels in en rond (200 m) het
projectgebied (Vergeer el al., 2007).

Aantal Aantal
Soort

broedpaar
Soort

broedpaar

81auwborst 1 Merel 1

Bosrietzanqer 5 Patrijs 1

Fazant 2 Rietgors 2

Grasmus 4 Rietzanger 1

Graspieper 2 Roodborsttapuit 1

Houtduif 2 Scholekster 1

Huismus 2 Waterhoen 2 --
Kievit 1 Wilde eend 6

Kneu 4 Witte kwikstaart 1

Krakeend 2 Zwarte kraai 1

Kuifeend 4 Zwartkop 1

Meerkoet 5

Amfibieën, reptielen en vissen
In het water grenzend aan het projectgebied
komen geen amfibieën voor. In de omgeving is
we] de rugstreeppad waargenomen.
Reptielen komen niet voor in en rond het
projectgebied. De aanwezigheid van
beschermde vissoorten is ook uitgesloten, vanwege de slechte waterkwaliteit (Vergeer et al., 2007, zie
ARCADIS, 2009b).
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Overige soorten
Onderzoek naar de aanwezigheid van overige soorten is niet uitgevoerd. Op basis van de onderzoeken
(zie Vergeer el a!., 2007; ARCADIS, 2009a; 2009b) en aanwezige omstandigheden, verwachten wij
dat het projectgebied verder geen bijzondere functie heeft voor overige beschermde soorten.

5. Effecten en toetsing
5.1 Natura 2000
Beoordeling voortoets
Hieronder volgen de effecten en beoordeling van de onderhoudswerkzaamheden:
• De onderhoudswerkzaamheden aan de vooroever vinden gelijk plaats met de werkzaamheden aan

de primaire waterkering. Voor de onderhoudswerkzaamheden aan de vooroever gelden dezelfde
randvoorwaarden als voor de overige werkzaamheden.

• De onderhoudswerkzaamheden vinden plaats binnen het Natura 2000-gebied Oosterschelde. •
Omdat geen habitattypen aanwezig zijn ter plaatse van het projectgebied, is aantasting van
habitattypen uitgesloten.

• Effecten op Habitatrichtlijnsoorten zijn uitgesloten, omdat deze niet voorkomen in en rond het
projectgebied. Het projectgebied heeft verder ook geen bijzondere functie voor
Habitatrichtlijnsoorten.

• De onderhoudswerkzaamheden hebben effecten op aanwezige Vogelrichtlijnsoorten.
Mogelijk bevinden deze zich in de Scherpenissepolder, in het projectgebied zelf zijn ze niet
aanwezig. De onderhoudswerkzaamheden vinden aan de voet van de dijk plaats en de dijk vormt
een visuele barrière tussen eventuele broedvogels en de werkzaamheden. Bovendien wordt de
Gatweg in de Scherpenissepolder al voor aanvang van het broedseizoen gebruikt, waardoor
verstoring in dit deel van de polder al plaatsvindt. Doordat de onderhoudswerkzaamheden aan de
voet van de binnendijk plaatsvinden en al werkzaamheden aan de primaire waterkering
plaatsvinden, is de verwachting dat het extra verstorende effect minimaal is. Om een additioneel
effect op broedende vogels uit te sluiten, dient de aannemer mitigerende maatregelen te nemen.
In dit geval dient de aannemer de onderhoudswerkzaamheden aan de gehele vooroever buiten het
broedseizoen uit te voeren. Significante effecten op broedvogels zijn uitgesloten, wanneer
onderhoudswerkzaamheden buiten het broedseizoen plaatsvinden.

• Het voorland ter hoogte van het projectgebied heeft geen functie tijdens laagwater voor
foeragerende vogels. Effecten op foeragerende vogels zijn uitgesloten.

• De onderhoudswerkzaamheden hebben mogelijk effecten op overtijende vogels tijdens hoogwater.
De Scherpenissepolder heeft een belangrijke functie als hoogwatervluchtplaats (HVP). In en rond
het projectgebied komen tijdens hoogwater een groot aantal vogels voor, zie tabel 2.
De waargenomen hoogwatervluchtplaatsen die binnen 200 m van het projectgebied liggen, liggen
ook binnen 200 m van de primaire waterkering. Dit betekent dat vogels die mogelijk verstoord
raken door de onderhoudswerkzaamheden al verstoord raken door de voorziene werkzaamheden
aan de primaire waterkering. Deze effecten zijn al getoetst in de Passende Beoordeling
(ARCADIS, 2009a). Additionele effecten verwachten wij wanneer de werkzaamheden aan de
primaire waterkering en vooroever niet tegelijk plaatsvinden en/of hoogwatervluchtplaatsen wél in
de verstoringszone liggen van het projectgebied, maar niet in de verstoringszone van de primaire
waterkering. Dit is niet het geval (zie figuur 4), dus additionele en daarmee significante effecten
door de onderhoudswerkzaamheden aan de vooroever zijn uitgesloten.
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•
Figuur 4: hoogwatervlucbtplaatsen (de gekleurde lijnen omgeven de hoogwatervluchtplaatsen) ter boogte
van bet projectgebied van de maanden maart tot en met oktober voor de jaren 2004-2009. De rode zone is
bet projectgebied met verstoringszone. De lichtblauwe zone is de primaire waterkering met verstoringszone.

•

Conclusie voortoets
De mogelijke verstoring van de onderhoudswerkzaamheden aan de vooroever valt binnen de
verstoringszone van de werkzaamheden aan de primaire waterkering. Mogelijk broeden in de
Scherpenissepolder Vogelrichtlijnsoorten. Vandaar dat de onderhoudswerkzaamheden aan de gehele
vooroever buiten het broedseizoen moeten worden uitgevoerd. Met deze maatregel zijn effecten te
voorkomen. Met uitzondering van werken buiten het broedseizoen, vinden de
onderhoudswerkzaamheden aan de vooroever verder plaats volgens dezelfde randvoorwaarden als
aanpassing van de steenbekleding. In dat geval is een additioneel effect van de
onderhoudswerkzaamheden uitgesloten. De werkzaamheden aan de primaire waterkering hebben door
het nemen van mitigerende maatregelen geen effecten op Natura 2000 (ARCADIS, 2009a) .
De conclusie van deze voortoets is dat significante effecten van de onderhoudswerkzaamheden aan de
vooroever uitgesloten zijn, omdat geen additioneel effect is voorzien ten aanzien van de
dijkwerkzaamheden.

5.2 Flora- en faunawet
Hieronder volgende effecten en beoordeling van de effecten op beschermde soorten als gevolg van de
onderhoudswerkzaamheden:
• Het is niet bekend of in het projectgebied beschermde plantensoorten voorkomen. Effecten op

beschermde plantensoorten kunnen niet bij voorbaat worden uitgesloten.
• Wanneer de onderhoudswerkzaamheden beginnen, verlaten eventueel aanwezige mobiele soorten

als haas, konijn en wezel het projectgebied en de directe omgeving. Muizen zijn minder mobiel en
mogelijk leiden de werkzaamheden tot het onopzettelijk doden van enkele individuen.
De onderhoudswerkzaamheden aan de vooroever leiden niet tot aantasting van vaste rust- of
verblijfplaatsen van vleermuizen. Effecten op mogelijke foerageergebieden zijn uitgesloten, omdat
vleermuizen 's nachts foerageren en de onderhoudswerkzaamheden overdag plaatsvinden.
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• De onderhoudswerkzaamheden hebben een verstorend effect op broedende, foeragerende en
rustende vogels. Wanneer tijdens het broedseizoen wordt gewerkt, leidt dat tot vernietiging van
mogelijk een nest van de wilde eend, twee nesten van de kuifeend, één nest van een patrijs en twee
nesten van de meerkoet. Verstoren van broedende vogels en vernietiging van nesten is te
voorkomen, door buiten het broedseizoen te werken. Overigens vindt verstoring van de
werkzaamheden aan de vooroever tegelijk plaats met de verstoring van de dijkwerkzaamheden.
Het additionele effect van de onderhoudswerkzaamheden is klein.

• De onderhoudswerkzaamheden leiden niet tot open, zandige gebieden met ondiepe waterplassen,
die een aantrekkende werking hebben op rugstreeppadden. In de huidige situatie komen geen
amfibieën voor in en rond het projectgebied. Effecten op de rugstreeppad zijn uitgesloten.
Ook de aanwezigheid van reptielen en vissen en daarmee effecten op deze soorten, zijn uitgesloten.

• Onder de AMvB leidt verstoring van algemeen voorkomende soorten niet tot overtreding van
verbodsbepalingen. •

Art. Verbodsbepaling
Soort(groep)

Overtreding
(beschermingsniveau)

Het is verboden planten, behorende tot een beschermde
inheemse plantensoort, te plukken, te verzamelen, af te

8 snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te Beschermde planten Mogelijk
ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats
te verwijderen.

Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde
Grondgebonden

9 inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, te Nee
bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.

zoogdieren (Tabel 1)

Grondgebonden Nee
Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of zoogdieren (Tabel 1)

11
vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een
beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, Broedvogels (Vogels) Projectgebied: Ja
uit te halen, weg te nemen of te verstoren. Scherpenissepolder:

f--- --- -- -- -------
mogelijk

Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een Wilde eend, kuifeend,
12 beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te rapen, uit het patrijs, meerkoet Ja

nest te nemen, te beschadigen of te vernielen, (Vogels) •
6. Mitigatie
De volgende maatregelen voorkomen overtredingen van de Naruurbeschermingswet 1998 en het
overtreden van verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet:
• Mogelijk leiden de onderhoudswerkzaamheden tot effecten op beschermde planten, Door de

werkzaamheden na het broedseizoen (na 15juli) uit te voeren en in het voorjaar een inventarisatie
uit te voeren, zijn effecten te voorkomen. Het is belangrijk dat de dijk tot die tijd niet gemaaid
wordt. In het voorjaar van 2011 voert een ecoloog een veldbezoek uit. Eventueel aanwezige
beschermde planten kunnen in dat geval ruim worden uitgestoken en overgezet naar een andere
geschikte locatie in de directe omgeving. Dit voorkomt overtreding van verbodsbepalingen ten
aanzien van beschermde planten.
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• Uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden buiten het broedseizoen. Deze maatregel voorkomt
effecten op broedende vogels. Het projectgebied en directe omgeving worden gemaaid ná 15juli
en na controle en vrijgave door een ecoloog. De kans bestaat namelijk dat aanwezige vogels, als
kuifeend, nog broeden. Bij een broedgeval geeft de ecoloog aan welke werkzaamheden wel en niet
uitgevoerd kunnen worden. Door onderhoudswerkzaamheden buiten het broedseizoen uit te
voeren, worden effecten voorkomen op broedende Vogelrichtlijnsoorten in de Scherpenissepolder
(Natuurbeschermingswet 1998).
Bovendien voorkomt dit overtreding van de verbodsartikelen 11 en 12 van de Flora- en faunawet.

7. Conclusie
De toetsing aan de natuurwetgeving van de onderhoudswerkzaamheden aan de vooroever in de
Scherpenissepolder leidt tot de volgende conclusies:

Natuurbeschermingswet
• Onderhoudswerkzaamheden aan de vooroever vinden plaats tijdens de onderhoudswerkzaamheden

aan de steenbekleding van het dijktraject Geertruida- en Scherpenissepolder.
Deze dijkwerkzaamheden zijn getoetst aan de Natuurbeschermingswet 1998 en Flora- en faunawet.
De onderhoudswerkzaamheden vinden plaats binnen de randvoorwaarden van de toetsingen en
vergunning die voor de dijkwerkzaamheden zijn uitgevoerd.

• Het projectgebied ligt in het Natura 2000-gebied Oosterschelde.
• De onderhoudswerkzaamheden aan de vooroever leiden niet tot effecten op kwalificerende

habitattypen of Habitatrichtlijnsoorten, omdat deze niet aanwezig zijn en het projectgebied ook
geen bijzondere functie heeft in het kader van de Habitatrichtlijn.

• Vogelrichtlijnsoorten broeden mogelijk in de omgeving van het projectgebied. Verder zijn veel
vogels aanwezig tijdens hoogwater in de Scherpenissepolder. Doordat werkzaamheden aan dijk en
vooroever tegelijk worden uitgevoerd, transportroutes al in gebruik genomen worden en de
verstoringszone van het onderhoud aan de vooroever en de verstoringszone van de
dijkwerkzaamheden een grote overlap hebben, zijn additionele effecten van de
onderhoudswerkzaamheden aan de vooroever zeer klein.

• Wanneer onderhoudswerkzaamheden aan de gehele vooroever buiten het broedseizoen
plaatsvinden, zijn significante effecten uitgesloten. De overige randvoorwaarden zijn beschreven
in de Passende Beoordeling voor het dijktraject Geertruida- en Scherpissepolder en de
Natuurbeschermingswetvergunning voor dit werk. Additionele effecten en daarmee significante
effecten zijn uitgesloten.

Flora- en faunawet
• In het kader van de Flora- en faunawet: in en rond het projectgebied komen (mogelijk)

beschermde soorten voor. Het betreft hier beschermde planten, algemeen voorkomende
grondgebonden zoogdieren (tabel I) en verschillende broedende vogels (vogels).
De onderhoudswerkzaamheden leiden mogelijk tot effecten op bovengenoemde soortgroepen.

• De onderhoudswerkzaamheden leiden mogelijk tot het overtreden van verbodsbepalingen ten
aanzien van beschermde planten en vogels.

Ons kenmerk:

075107971:0.3
Blad

11/12



AHCADIS

• De volgende mitigerende maatregelen voorkomt verboden handelingen in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998 en Flora- en faunawet:
o Voer de onderhoudswerkzaamheden uit na 15 juli. Tot die tijd wordt het projectgebied en

directe omgeving niet gemaaid. In het vootjaar van 2011 voert een ecoloog een
inventarisatie uit van beschermde planten. Wanneer beschermde planten aanwezig zijn,
worden deze ruim uitgestoken en in de directe omgeving op een geschikte locatie geplant.

o Voorkom effecten op broedende vogels door onderhoudswerkzaamheden uit te voeren
buiten het broeds ei zoen. Het projectgebied en direct omgeving worden gemaaid ná 15 juli
en na controle en vrijgave door een ecoloog.
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