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Geachte heer

In aanvulling op ons schrijven van 6 juli 2007 (kenmerk RMW0707768)
vergunning op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 voor het uitvoeren van
werkzaamheden aan het dijktraject Bruinissepolder in het Natura 2000-gebied Oosterschelde berichten wij u
het volgende. ---

Ontwerpbeschikking
Rekening houdend met de constatering dat de natuurbelangen van Oosterschelde zich niet verzetten tegen
vergunningverlening en het belang van de uit te voeren werkzaamheden, hebben wij het voornemen de ge-
vraagde vergunning onder voorwaarden te verlenen. Een ontwerpbeschikking hiertoe sluiten wij dan ook bij.
Leest u vooral deel A van de ontwerpbeschikking zorgvuldig door; hierin staan de voorschriften die we aan
de vergunning verbinden.

• De ontwerpbeschikking zal volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht openbaar ter inzage
worden gelegd van 1 augustus tot en met 12 september. Belanghebbenden kunnen zienswijzen met betrek-
king tot dit onderwerp naar voren brengen.

Zienswijze
Wij stellen u hierbij in de gelegenheid om uiterlijk 12 september uw zienswijze met betrekking tot de ont-
werpbeschikking bij ons naar voren te brengen. Indien wij op die datum geen reactie hebben ontvangen
nemen wij aan dat u geen gebruik wenst te maken van deze gelegenheid.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,

~fo

Afdeling Water en Natuur.

Het Groene Woud I, Middelburg T [01181- 631700 www zeeland nl
Postbus 165 F [01181- 634756
4330 AD Middelburg
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ONTWERPBESCHIKKING

Deze vergunning bestaat uit drie delen:
In deel A leest u waarvoor en waarom u de vergunning krijgt.
In deel B leest u over het wettelijke kader en het beleid die een rol spelen bij het verlenen van deze vergun-. ,,;~
nmq, 4T;;1i!::~

II~ deel.C leest u meer over het Natura2000-gebied Oosterschelde en de instandhOUdingSdOelste\li.~en va.:.~...•~.p~"..
dit gebied. \.\" lf'~1

(~ .. ~'.,."..,.;/ J;Jj(~r~à" 4itf0C( "~
A, . .
"h

''*'"Wij verlenen u vergunning voor het versterken van het dijktraject Bruinissepolder in h~t Nàió ,cL.. O-gebied
Oosterschelde. ~

Deel A. De vergunning

Dit doen we op grond van artikel 19d, eerste lid van de Natuurbeschermingswet?~it 1 8:,pe vergunning
geldt in het Natura2000-gebied Oosterschelde voor het deel dat is aangeW~t~en\~LsVog'èlrichtlijngebied.
Hierin hebben we de aanvraag voor het Habitatrichtlijngebied meegenorpe"'·(~Q~f9r.mfar:tikel 6, lid twee, drie
en vier van de Habitatrichtlijn). 1..,zJ ~...:>"

",çj>

1.Voorschriften L~
Om de natuur in het Natura2000-gebied te bescherm erbin~en we aan de vergunning een aantal
voorschr~ften. Tijdens het uitvoeren van uw activitrJl;J~;~)n"b~J~fook verplicht zich aan onderstaande
voorschnften te houden. /"""']if ç,

c· .; .. 1
I.,)

De dijkverbetering dient strikt te worden uitgevoerd ce "o;9E.r;Q(dé aanvraag, voor zover niet in tegenspraak. fr"~'''''''' ~-":;,,h1i'~
met de hieronder geformuleerde voorYl(aarQ~n~Z'~ _.>o,~.

"'--'~:~-" '<.\

Hieronder leest u achtereenvolgens:
1. welke voorschriften wij aan deze vergunning verbinden;
2. tot wanneer de vergunning geldig is;
3. voor welke activiteiten u de vergunning precies krijgt; ~
4. op welke argumenten wij onze beslissing hebben gebas' erd;
5. de zienswijzen van verschillende belanghebbenden.

Locatiespecifieke voorwaarden/mitigerende
1. Voor aanvang van de werkzaam~clen

dijkpaal 0375 (het traject ten zul .én v
werkterrein terechtkomt. ~

2. Er wordt niet gewerkt binnerit2 ,a et voormalige sluisplateau zolang hier bontbekplevieren
broeden. In principe is dit dè1g 'ode ,,'an.half maart tot half augustus, echter, de mogelijkheid be-
staat dat de broedvogels ot> ïn vertrt~kken. Dit dient dan te worden vastgesteld door een vogel-
deskundige. .t

3. Vóór de werkzaam he ,'\ if. ) ~t3kader van Project Zeeweringen aan dit dijkvak een aanvang nemen,
zal een schelpenbCl~Ne:'t~~~Cl~iseerd worden in de omgeving van de voormalige veerhaven in de
Anna Jacobapolder"(~i,nfPfiilipsland), aan de overzijde van Het Zijpe.

4. Bij voorkeur zijnftq~'i y. aamheden en/of het transport over de dijk bij de Slikken van Viane tussen
dijkpaal 0358 en"tiaij ¥0361 voor 01 augustus afgerond om foeragerende vogels zo min mogelijk
te verst(\!re

5. Voorbe~~ä;; zaamheden op de kruin van de dijk dienen te zijn begonnen vóór aanvang van
het broed~ii(>~Q..¥.an de tureluur (half april). Broedvogels kunnen dan tijdig uitwijken zodat versto-
ring v'Clmrn~sJe~wcfrdtvoorkomen.

6. De ».':~~kst7öQ~~nde schorvegetatie op het voormalig sluisplateau tussen dijkpaal 0395 en dijkpaal
._0399~~Qrdtbeperkt tot maximaal10 m (standaard is 15 m). Na afloop van de werkzaamheden wordt

r • """ ·de bo~èm:'op het oude niveau teruggebracht waarbij de bodemlagen zo veel mogelijk in de oor-
t,' spro'fu.~~lijkevolgorde worden teruggebracht.
~'F.De sc~~rvegetatie op het voormalig sluisplateau en de inlaag dient niet te worden gebruikt als op-
\.\ slaglQèátie van materialen en materieel. Buiten de werkstrook wordt hier ook geen vrijkomende

' -Ó ~ .(/·f
"~?"9fql'ilä' gedeponeerd .....~

hh:
'y n paddenscherm geplaatst tussen dijkpaal 0361 en
e inlaag) om te voorkomen dat de Rugstreeppad op het

Standaard voorwaarden/mitigerende maatregelen voor dijktrajecten:
8. Vóór 15 maart wordt de vegetatie op het buitentalud en kruin zeer kort gemaaid, tenzij dit in strijd is

met locatiespecifieke maatregelen.



9. De breedte van werkstrook bedraagt maximaal 15 meter, gerekend vanuit de waterbouwkundige
teen van de dijk. Voor zo ver mogelijk zal een smallere werkstrook aangehouden worden, met name
op de locaties waar zich zeegras bevindt.

10. Indien het voorland uit slik bestaat, worden vrijkomende grond en stenen ter plaatse van de kreukel-
berm verwerkt en niet over de gehele werkstrook. De stenen en grond worden zo egaal mogelijk
over grote dijklengte verdeeld, waardoor de ophoging zo min mogelijk wordt. Perkoenpalen
rige vrijkomend materiaal worden verwijderd en afgevoerd.

11. Voorland (slik en schor) in de werkstrook wordt aansluitend op de werkzaamheden op d
kelijke hoogte teruggebracht, tenzij in de locatiespecifieke maatregelen anders is aangeg
slik geldt dit voor de werkstrook buiten de kreukelberm, voor schor echter over de g~p"er
van de werkstrook. Eventuele kreekjes die binnen de werkstrook zijn gelegen diene" 0
streerd, en na afloop hersteld te worden. ~ .

12. Er vindt op het slik of schor geen opslag van materiaal en grond buiten de werks
niet in aangrenzende dijktrajecten. ti.

13. Er vindt geen betreding van het voorland en schor buiten de werkstroo t \t me
noch met materieel. _mftrui!'il'

14. Loca~ie specifieke mitigerende maatregelen ten behoeve van (bescherm,~~) ,~,~~nworden getrof-
fen binnen de kaders van de Gedragscode Flora- en faunawet VOQJ,i:;ge\ nle van"Waterschappen.

<l;:~::::"
Overige voorwaarden: /r-: ','c.",
15. Zodra personeel van de politie, de provincie Zeeland of de Algemènè~.r)~p'è6tie Dienst vraagt naar

uw vergunning, bent u verplicht om deze te tonen. /J;:Jtl'1». ":;Jt\l
16. U dient u de heer C. Beekman, medewerker HandhavingfV:êi!2jde prov~9£,ieZeeland, op de hoogte te

brengen wanneer u begint met uw werkzaamheden ten be~6ê~t1 van d'e alternatieve broed locatie op
St. Philipsland en bij de start van .de werkz.aamheden aa£9;,~t dfjt~~~ect. Hij is bereikbaar via tele-
foonnummer (0118) 631 956 of vla het mailadres c.bee @zeeland.nl.

2. Geldigheid ..
Deze vergunning is geldig tot en met 31 december 2009. ~5rv, Idi~ nakomen van de bovenstaande voor-
schriften, voorkomt dat we de vergunning voortijdig intrekk,~ ~,ere voorwaarden stellen.

. . . A~~:;-> ;:::!{f}l
3. Uw actlvltelten [( )iiif?
U hebt de vergunning aangevraagd voor het verster~.~.~?~än~l;i~tdijktraject Bruinissepolder, gelegen in de
gemeente Schouwen-Duiveland. Het betreft de k~da·S\rêl!3",.R~rCelenkadastrale gemeente Bruinisse, sectie
G, ms. 242,1017,1023,1026,1029, 1332. .c'~:~:;;~'G.,<,;;p

, e: ~\ si
U geeft aan dat een groot deel van de Neder OQsediij$en aan de zeezijde tegen golven wordt beschermd
door een steenbekleding. Uit onderzoek ~ T-êct:rnische Adviescommissie voor de Waterkeringen is naar
voren gekomen dat in Zeeland deze ste kleqin~nvoldoende tegen zeer zware stormen bestand is.
Anders gezegd: de steenbekleding is i· ge'illen te licht en voldoet niet aan de veiligheidsnorm. Om dit
probleem op te lossen is in 1996 he_tr eweringen gestart. Hierin werken Rijkswaterstaat, de Zeeuw-
se waterschappen en de provincie ;Z~and s "'71>' Daarvoor is het Projectbureau Zeeweringen in het leven
geroepen. Het doel is de met ste eKI~t~~del~' van het buitentalud van de dijk te verbeteren op de plaat-
sen waar dat nodig is. ~ "it
Na verbetering dienen de dijk . " voldoen aan de veiligheidsnorm zoals die is vastgelegd in de Wet
op de Waterkering. Veiligheig rioriteit, maar daarnaast geeft u aan dat er ook aandacht is voor de
gevolgen van de dijkverbeté1;i' en voor het landschap, de natuur, cultuurhistorie (de LNC-waarden) en
overige belangen, zoal like ordening, omwonenden en milieu.

0~
• Voor péU'9,e.j:lele'äijktraject wordt een compleet nieuwe kreukelberm aangelegd. De dikte van de top-

laag (edraägt~Q,70 m en de minimale breedte 5 m. De minimale sortering voor de toplaag van de
krel1~.!J?rermbedraagt 40 - 200 kg. Over het gedeelte tussen dijkpaal 0395 en dijkpaal 0399 (oude

..41¥l~llilJi·s '~,iJ) wordt de kreukelberm na aanbrengen weer afgedekt. Van dijkpaal 0361 tot dijkpaal
38 sPfake van teenverschuiving van maximaal 0,50 m. Op het overige traject is geen sprake

van te, verschuiving.
Het to~1>assen van zuilen van 45 cm tot 50 cm, welke ingewassen worden met 75 kg/m2 (bij 45 cm)

g/m2 (bij 50 cm) gebroken materiaal. Het plaatselijk aanvullen van de huidige kleilaag of mijn-
s eenlaag, daar waar deze onvoldoende dik is. Beneden GHW wordt in het algemeen in plaats van
een aanvullende kleilaag een hydraulisch fosforslakkenmengsel (0/40 mm) van dezelfde dikte aan-
gebracht.

• Het afstrooien van de gepenetreerde bekledingen met breuksteen 45/150 mm (laagdikte 0,10 m).

circa 4 kilometer, het traject loopt van dijkpaal 0361 +20 tot dijkpaal 0401
, op hoofdlijnen:

Het traject hee\~e~£Iè.
De werkzaamh ,..~, e
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• Het aanleggen van een onderhoudsstrook bestaande uit een laag fosforslakken 0/45 mm. Deze
slakken worden na uitvoering voorzien van een asfaltlaag. Deze onderhoudsstrook wordt over het
gehele traject toegankelijk voor fietsers. De strook ligt deels op de kruin en deels op de berm van de
dijk.

• Het toepassen van een overlagingsconstructie tussen dijkpaal 0383 en dijkpaal 0401. Deze con-
structie sluit direct aan op de kreukelberm, derhalve vindt geen teenverschuiving plaats. Tussen
dijkpaal 0361 en dijkpaal 0383 worden betonzuilen aangebracht vanaf de teen van de dijls1rrdifge-
:!;-~;~leO~~;;~we teenconstructiegeplaatsten is teenverschuivingonvermijdelijk.oez(.~=~jg\~

• Op het stuk tussen dijkpaal 0395 en dijkpaal 0399 ter hoogte van het oude sluisPlat~~e~ch4)J
vegetatie wordt een verborgen glooiing aangelegd vanaf NAP +0,00 m tot NAP +2;00 m. Deze wordt
uitgevoerd in gepenetreerde breuksteen met sortering 5-40 kg, laagdikte O,4Q;m. '",'~ ".'<: ~~

'\ ,,~~
4. Onze overwegingen <>. \\ ~)
Om tot deze vergunningverlening te komen, hebben we een aantal zaken zorgvuldig,afgewogen. Hieronder
leest u welke argumenten een rol speelden bij ons besluit. .•... \\_ "'~

* Een beoordeling van de effecten is noodzakelijk (;à~~,~ \;___.::::~~7
Het te verbeteren dijktraject ligt binnen de begrenzing van het Natura2000;ge,biè(0çsterschelde en (signifi-
cant-) negatieve effecten van deze activiteit op de beschermde natuurwaardeti-zijn 'op voorhand niet uit te
sluiten. De werkzaamheden houden niet direct verband met en zijn niet:noà~ig voor/het beheer van het ge-
bied. Daarom moet op objectieve wijze onderzocht en passend bJeqQ~~eeldwQrqen wat de effecten van de
activiteiten (kunnen) zijn. In opdracht van de initiatiefnemer is door Gh:)~!Q1ijNè(jerland BV het rapport
PZDB-R-07030 'Passende beoordeling Bruinissepolder (15 febryar[200ii)~pgesteld. Naar ons oordeel be-
vat dit rapport in samenhang met de overige bij de vergunningaahvraag('gev'begde stukken de benodigde
objectieve informatie om de effecten van de geplande activiteite~ES~u ',d n beoordelen.

* Effecten zijn mogelijk op beschermde habitats, soorten f(~flêz~~elen'
In het Natura2000-gebied Oosterschelde zijn drie categorié~~pee!fieke instandhoudingsdoelen te onder-
scheiden: habitats, soorten en de zogenaamde oude doelen. ~ij7t{abitats betreft het tijdelijke, dan wel per-
manente verstoring en/of onttrekking van bij laag wa!~rëifPÓg\{alÎend slik (behorend tot habitattype Grote
ondiepe kreken en baaien) en het habitattype schOrf~nf,èn zit~~graslanden, gelegen op het oude sluisplateau
nabij Bruinisse. Andere kwalificerende habitattYPJË,!??ijilfoi~t;:~'ànwezig langs dit dijktraject. Bij soorten betreft
het mogelijke effecten op de Bontbekplev1ecdi~;bföè11t\óP'1,et oude sluisplateau, de Tureluur en de effecten
op foeragerende Kleine zilverreigers en Bbntb,~~plevièf~n. Overige kwalificerende soorten komen niet in de
invloedssfeer van de activiteiten voor of ondeNi~ç~*ene~:;geeneffect door. Bij 'oude doelen' betreft het tijdelij-
ke of permanente effecten op de wier- e?,tÖq!el~n~rvegetaties.

* Er zijn geen significant-negatieve ef{~t.~n"op 1~itats
Langs het gehele dijktraject is kwalifiê~reria~~p~itattype H1160 aanwezig, voornamelijk open water, een zeer
beperkt deel bestaat uit slikken. H elijk ru'm1J~beslagdoor het gebruik van de werkstrook bedraagt 6 ha,
waarvan 1,2 ha slikken, terwijl h~Ll;lab _ ,erlies door permanent ruimtebeslag 1,2 ha beslaat, waarvan 0,2
ha slikken. Dit ruimtebeslag be8raägt!mirîaèr dan 0,1 % van het totale areaal droogvallend slik in de Ooster-
schelde en beoordelen we da~~IT)é'éa~geen significant-negatief effect. Dit verlies leidt wel tot een her-
stelopgave voor de initiatief~~~~'Q~f:e herstelopgave zal in gezamenlijkheid met eerdere en toekomstige
kleine verliesposten door d~\jtiàtiêfnemer gerealiseerd worden. Door het onvermijdelijke gebruik van een
werkstrook zal tijdelijk e trij.,glsslik verloren gaan, dan wel verstoord worden. Door het toepassen van
mitigerende rnaatreqele .aarbi~het slik op de oorspronkelijke hoogte wordt teruggebracht, kan het slik zich
volledig herstell€(JJ,~p:i .($. n sprake van extra verlies van dit habitattype. De negatieve effecten achten
wij gering, niet-si~itjcant, 0 rmijdelijk en aanvaardbaar.

Bij de verster~!.i.fg.:£:a~~k langs het oude sluisplateau (tussen dijkpaal 395 en dijkpaal 399) gaat een deel
van het ha9i1êttype"'S~?orren en zilte graslanden tijdelijk verloren en gaat een klein deel permanent verlo-
ren. D~~ceukêIlRxrm (2 m breed) en ondertafel (4 m breed in het horizontale vlak) worden na aanleg weer
af~~9êktm)!~éiafgegraven bodem. Door het afgraven gaat een deel van de schorvegetatie tijdelijk verlo-
re,r;I/maar dit'ytQrdt beperkt tot een zone van 10 m. Dit zal als mitigerende maatregel worden opgenomen,
w~~t standaarfljis de werkstrook 15 m. Herstel van de schorvegetatie binnen de werkstrook is mogelijk, de
boCj~~ word!1mamelijk op het oude niveau terug gebracht.

~\:;:,(it:.:~~T,:"'~~;'~<'
In totaal gaat het om 0,6 ha tijdelijk habitatverlies (15 x 400 m) en om 0,02 ha permanent habitatverlies. De
staat van instandhouding van schorren in het Natura2000-gebied is momenteel niet gunstig vanwege de
zogenaamde zandhonger waardoor bestaande schorren eroderen. De schorvegetatie op het oude sluispla-
teau wordt echter beschermd tegen erosie door de steenbekleding aan de waterzijde. Het areaal zal daarom
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naar verwachting niet afnemen door autonome ontwikkeling. Er zijn ook geen factoren die het herstel van de
schorvegetatie na de dijkverbetering belemmeren. Het totale oppervlak aan schorren binnen het Natu-
ra2000-gebied bedraagt ongeveer 270 ha. Het schorretje op het oude sluisplateau is hierbij niet ingerekend
omdat deze buiten het Natura2000-gebied "Oostersehelde" valt. Het oppervlak schorvegetatie grenzend aan
het Natura2000-gebied is niet bekend. Het permanent habitatverlies is in ieder geval verwaarloosbaar ten
opzichte van het areaal van habitattype H1330 in het Natura2000-gebied. Het tijdelijk habitatverlies b,edraagt
0,2 % van het areaal in de SBZ. Aangezien het om een relatief klein oppervlakte habitatverlies gaatmfffae
locatie buiten het Natura2000-gebied is gelegen, brengt de dijkverbetering de instandhouding van1habital~~
pe H1330 in de Oostersehelde niet verder in gevaar. De negatieve effecten achten wij niet-signifi W#, "Jij
aanvaardbaar. /1

4;::,./

* Er zijn geen significant-negatieve effecten op 'Natura2000-broedvogels'
In het onderzoeksgebied Bruinissepolder zijn acht broedterritoria van twee kwaltûcerendêsbroedvooelsoorten
vastgesteld, te weten zes territoria van Tureluur en twee van de Bontbekplevier. De to ..r;t....,~i""

zijn allen binnendijks gelegen. De meeste broedterritoria binnendijks zullen naarsverwacnn
worden tijdens de werkzaamheden. De dijk zal namelijk voldoende geluid en zi i7er:1~7::lI::lm
wegnemen. Echter op plaatsen waar het onderhoudspad op de kruin ligt is
het geval tussen dijkpaal 361 tot dijkpaal 383, van de Slikken van Viane
broedterritoria van de tureluur (drie in de inlaag, twee binnendijkse
375) kunnen dus mogelijk verstoord worden. Ook de twee "" ",' kplevier op het oude
sluisplateau liggen binnen de verstoringszone van de dijkverbetering. Aang1~ien': oudspad wordt
opengesteld voor fietsers en andere recreanten zal na de dijkVerbeteril';lg~~gring van broedende ture-
luurs en bontbekplevieren toenemen. Dit kan leiden tot een lager.t:h tiP; Ucce~-iOfhet verlaten van broed-
plaatsen. "~

/<i[?~}~ :-:>:,
Naar verwachting zullen er binnen de inlaag nog wel broedterritófia voori'dèfureluur beschikbaar zijn waar
de verstoringintensiteit laag genoeg is om te gaan broeden. va~~~~lang)~ dat de activiteiten op de dijk voor
aanvang van het broedseizoen (half april) zijn begonnen zodé:l~,decttJJ;~I!iiürde mogelijkheid om uit te wijken
als de verstoring te groot is. In het binnenland en langs he,(ldijkt~§!j~wtbij de Slikken van Viane zijn naar ver-
wachting voldoende uitwijkmogelijkheden. De tureluur bro'éQ!t6am~lijk verspreid langs de gehele Ooster-
seheide. In de omgeving van het dijktraject broedt de ~,~~I~qQ,Q~'meer langs de Slikken van Viane, langs
de noordkust van St. Phillipsland en Tholen. Er zijn dllfrnfêJge1\"~'é uitwijkmogelijkheden aanwezig, mogelijk
zelfs binnen de inlaag. Als locatiespecifieke mitigerWa8ftegei worden voorbereidende werkzaamheden
op de kruin van de dijk begonnen vóór aanvang van' .naseizoenvan de tureluur (half april). Broedvo-
gels kunnen dan tijdig uitwijken zodat ver~ri . wordt voorkomen.
Wij zijn van mening dat er vanwege het relat' ntal broedterritoria, de uitwijkmogelijkheden en de
geringe populatie-effecten van recreatief g gnificante effecten te verwachten zijn op de in-
standhouding van de populatie tureluurs ji~,~e() ",jo chelde. Dit geld zowel voor het effect van de dijkver-
betering als voor het effect van het verhal n efuopénstellen van het onderhoudspad voor recreanten.

v"\

In de Oostersehelde broeden ongev~ 5 J,l~[j&ontbekPlevieren. De broedparen in de Bruinissepolder ma-
ken dus bijna 4% uit van de totale ,_., popûlatj~'i!n het Natura2000-gebied.
In de Delta broedt de bontbekple erschil~'hde stenige of spaarzaam begroeide plaatsen zoals korte
schorvegetatie, schelprijke stra luds en karrevelden. De bontbekplevier is behoorlijk territoriaal.
De meeste bontbekplevieren tfan ook solitair. Het broedseizoen in het deltagebied loopt van half
maart tot augustus. De broêQ dffvliegduur zijn beide ongeveer 24 dagen. Veel broedplaatsen worden
jaarlijks gebruikt. Ook in hef ~e led staat de bontbekplevier bekend als bijzonder plaatstrouw. De kans
is dan ook groot dat de ~ <1'" vier in 2008 wederom zal gaan broeden op het oude sluisplateau.

Gezien het belangg"., ~ broedparen in de Bruinissepolder voor de instandhouding van de broedpopu-
latie in' f! ste~äe wordt als locatiespecifieke mitigerende maatregel niet gewerkt binnen de
verstorin an de broedende bontbekplevieren, waarbij een afstand wordt aangehouden van
200 ~ er bontbekplevieren broeden. In principe is dit de periode van half maart tot half
aug~u, ,~r, de mogelijkheid bestaat dat de broedvogels eerder zijn vertrokken. Dit dient dan te
worCle~stgesteld door een vogeldeskundige. Voor de bontbekplevier wordt daarnaast een alterna-

~l1Itile~ 'é~catie ingericht.

it zal wo li;" en gedaan door het realiseren van een schelpenbankje in de omgeving van de voormalige
, veerh.~~en in de Anna Jacobapolder (Sint Philipsland), aan de overzijde van Het Zijpe. Deze alterna-

~tj~~~t{roedlocatie wordt gerealiseerd door het Waterschap Zeeuwse Eilanden in overleg met het
Zéeuws Landschap vóór de werkzaamheden in het kader van Project Zeeweringen aan het traject
Bruinissepolder een aanvang nemen. In de onderhavige aanvraag is dus ook sprake van het uitvoe-
ren van enkele werkzaamheden in een onder dijkvak.
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Onderzoek heeft uitgewezen dat niet alle broedparen tot een succesvolle reproductie komen. Veel nesten
mislukken door overspoeling, verstoring of predatie. Na een mislukt nest doen bontbekplevieren soms nog
een tweede broedpoging. In de periode van maart tot en met augustus moet dus rekening worden gehouden
met broedende vogels op het oude sluisplateau. Echter, door tijdens de werkzaamheden de broedterritoria
te monitoren kan mogelijk eerder dan eind augustus gewerkt worden in de omgeving van het oude sluispla-
teau. Als de broedvogels zijn vertrokken is het niet langer zinvol om een verstoringsvrije zone in ach. ne-
men.

De bontbekplevier broedt regelmatig op vergelijkbare kunstmatige open plekken. De verwac
daarom dat deze alternatieve broed locatie een geschikt alternatief is, die nauwelijksl'Vers
door recreanten. De onderhoudspaden naast dit dijkvak worden namelijk niet ope~~~teîCr~ fi -
sers. '.:,~(""

(" .. '<"'>
De eventuele negatieve effecten op de broedvogels zijn naar ons oordeel door het treffe~'~áQ'i!~6~tiespeci-
fieke maatregelen aanvaardbaar en niet-significant. .~

* Er zijn geen significant negatieve effecten op 'Natura2000-niet-broedvogels' lÎ~

Het te verbeteren dijktraject speelt een relatief kleine rol als foerageergebi~Qvo~~\ voge :' een enkele soort
is in grote aantallen foeragerend waargenomen langs de Bruinlssepotdej, Va'Qj<:t~\mêëstesoorten was het
aantal waargenomen vogels zeer klein «<1 %) ten opzichte van de Oo~fér. '<+1'((; opulatie en de instand-
houdingsdoelstelling voor het Natura2000-gebied "Oosterschelde". Alleen ' n~ine zilverreiger en Bont-
bekplevier was het gemiddeld aantal vogels dat bij laagwater langs deA2Jj . g hoger dan 1% van de
populatie in de Oosterschelde. Het gaat echter slechts om 2 klei . 0 r l~+en12 bontbekplevieren.
Deze vogelsoorten zijn voornamelijk waargenomen op de Slikken ne là11gsde transportroute vanaf
het meest zuidelijk deel van het dijktraject. Alle vogels langs het~!s!yaj .;;ij;~uinissepolder kunnen naar ver-
wachting tijdens de dijkverbetering uitwijken naar andere delen . n de ~li.kkèn van Viane om te foerageren.
Dit is een uitgestrekt foerageergebied met een belangrijke funct v~el vogelsoorten. Permanente effec-
ten op het foerageergebied door het gebruik van een werkst )J:fpermanent ruimtebeslag is even-
eens niet te verwachten. Na de werkzaamheden wordt de weer op oude hoogte teruggebracht
waarna herstel kan optreden.

-..;:':":G?!':+\~

Binnen een zone van 200 m van het dijktraject Bruilli!t<:;;;' b.~rzijn geen belangrijke hoogwatervluchtplaat-
. sen aanwezig. De aantallen waargenomen vogels ti;S' lhoogwaterkateringen in 2004 en 2005 waren
gering ten opzichte van de populatie in het Natura2 i~d of de instandhoudingdoelstelling. Naar ver-
wachting kunnen de vogels tijdens de wer.~.~a ook uitwijken naar betere hoogwatervluchtplaat-
sen. Langs de Slikken van Viane zijn belar1g" atervluchtplaatsen voor veel vogelsoorten aanwezig

Het dijktraject heeft een relatief kleine rol
voor alle vogelsoorten voldoende uitwij
ten van ruimtebeslag zijn verwaarloos.. 4nlilhP
instandhouding van kwalificerende n'" -b .

rgebied en hoogwatervluchtplaats voor vogels. Er zijn
"<:ii)J

den tijdens de werkzaamheden en de permanente effec-
resterende foerageergebied. Significante effecten op de
Is zijn dan ook niet te verwachten.

* Er zijn geen significant-negatieK~ ·t~~op dif'Rugstreeppad
De Rugstreeppad is alleen in A#I1 "gefé\gen gebied de Maire waargenomen. Om te voorkomen dat deze
amfibieën op het dijktraject ko 1§lsmitigerende maatregel bij aanvang van de werkzaamheden een
paddenscherm geplaatst tuss }il 0361 en dijkpaal 0375 (het traject ten zuiden van de inlaag) om te
voorkomen dat de Rugstreep et werkterrein terechtkomt. De schermen voorkomen dat Rugstreep-
padden vanuit de inlaa rkterrein of op het opslagterrein kunnen komen. Het scherm dient na af-
loop van de werkzaamh ijderd te worden.

* Er zijn geen 'eve effecten op wier- en zoutvegetaties
Bij de dijkverbe ,,~ê.~.!i.pllewiervegetaties tijdelijk verloren. Echter, op geen enkel deel van het dijktraject
is thans een e.é lnrijke wiervegetatie aanwezig die als kwalificerend habitat moet worden beschouwd.

ijW
In de keuze#v' . ",!;Iwe steenbekleding is bovendien rekening gehouden met de aanwezige wiervegeta-
tie en mogeli; id tot trerstel of zelfs verbetering. Met de getijdenbeweging kunnen wieren over grote af-
sta énvvê". 0

0
. '. n. Andere wiervegetaties kunnen als bronpopulatie dienen voor kolonisatie van de nieu-

w teenbeKf~ging~
D oute veg~!~tie op de boventafel gaat door de werkzaamheden tijdelijk verloren. Een deel van schorve-
ge.,<t~~tusse;QI~ijkpaaI395 en dijkpaal 399 gaat eveneens t!jdelijk verloren. Aangezie~ langs het ~.ehele dijk-
traject1iJ~.~.tomztJllenworden toegepast, kan de zoute vegetatie de voegen tussen de zuilen na de dijkverbete-
ring weer'1<Oloniseren. Kolonisatie kan plaatsvinden vanuit dijktrajecten in de omgeving. Via getijdenbewe-
ging kunnen zaden zich relatief gemakkelijk en over grote afstanden verspreiden. Na de werkzaamheden zal
de grond op het oude sluisplateau weer op de oude hoogte worden teruggebracht. Hierna kunnen de groei-
piaatsen weer worden gekoloniseerd uit de zaadbank in de bodem of vanuit de planten die niet zijn aange-
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tast. Een significant effect op de instandhouding van wier- en zoute vegetaties langs de Oostersehelde is
daarom niet te verwachten.

We hebben hiermee uw activiteit getoetst aan de zogenaamde instandhoudingsdoelstellingen van het Natu-
ra2000-gebied Oostersehelde, die bestaan uit:

doelstellingen voor vogelsoorten
doelstellingen voor habitattypen en habitatsoorten
doelstellingen uit aanwijsbesluiten van de beschermde natuurmonumenten Oosterseheld
buitendijks en Oosterschelde-binnendijks

Meer informatie over de Oostersehelde en de instandhoudingsdoelstellingen leest u in deel
gunning.

* In combinatie met andere activiteiten in de Oosterschelde veroorzaakt uw activiteit geEr ",élcpt-
negatieve effecten Îl '."
Ook als we kijken naar andere activiteiten in de Oosterschelde treden er in gez nl" 'heid gee significan-
te negatieve effecten op. We denken hierbij aan activiteiten die tegelijkertijd me eitfplaatsvinden.
Cumulatieve effecten kunnen zowel worden veroorzaakt door autonome ontwikkel et bereiken van
een nieuw morfologisch evenwicht na het uitvoeren van de deltawerken e~1iP~vv;~ .~?h.... espiegelstijging)
als diverse menselijke activiteiten in het gebied zoals scheepvaart, viss~rij ._, ie~en;landere activiteiten.
Door de werkzaamheden op het traject Bruinissepolder vindt een tijdelij~é Rplaats van vogels
waarvoor de Oosterschelde als Vogelrichtlijngebied is aangewezen. Te de jt'i~an broedvogels zoals
tureluur en bontbekplevier. Daarnaast zal 1,2 ha van het habitattype 1jp, .<("gaan,waarvan 0,2 ha
slikken. Verdere menselijke activiteiten, die ook een negatieve iriv!.ç,~~tk Jili,Qebbenop de genoemde
soorten en habitats zijn visserij en recreatie in het gebied, maar oOK"'" zaamfteden in het kader van het
vergroten van de veiligheid.

Algemene autonome ontwikkelingen 1i~,>.. 1)
De Oosterschelde is een zout getijdenwater, dat zeewaarts nJahä~é3gFtswordt begrensd door de Storm-
vloedkering en de compartimenteringsdammen. Als gevol fsluitingen zijn er zowel de stroomsnel-
heden als ook de dynamiek afgenomen. Er wordt geen ri r aangevoerd en de geulen zijn te ruim
gedimensioneerd. Het gevolg is de zogenoemde 'zan9,gRQ~er il zeggen dat platen, slikken en schor-
ren eroderen om de geulen op te vullen. Dit zorgt ervóÖ'f~~l,ge oppervlakte intergetijdengebieden jaarlijks
afneemt met 40 a 50 ha. Het verlies van intergetijdelrgeb-,ed'èh het verminderen van de droogvalduur bete-

Z±t>.\.. #"~:t ,Y'~f
kent een afname van foerageermogelijkheden voor st tso In het doelendocument van juni 2006 wordt
er echter rekening mee gehouden dat de t . intergetijdengebied niet gekeerd kan worden en
zijn de doelen op deze afname afgestemd

Recreatie /!!}r.~..;s;
De Oosterschelde vormt een aantrekker' ."reef egebied, vooral in de zomer. Door geluid en aanwezigheid
van o.a. wandelaar, fietsers, boten, (ki portvissers (inclusief pieren-spitters) kunnen broedende,
foeragerende, overtijende of rusten ehonden verstoord worden. In het geval van de dijkverbe-
teringswerken zijn vooral de fietser wan _~~svan belang door hun verstorende effecten op vogels. Er
kan worden aangenomen dat als n de aijkverbeteringswerkzaamheden de verstoring door recrean- e
ten zou kunnen toenemen do gheid van nieuwe verharde onderhoudspaden indien ze dichtbij
een hoogwatervluchtplaats, e chor liggen. Door het nemen van mitigerende maatregelen (o.a.
afsluiten van onderhoudsp oorkomen dat er (significant-) negatieve effecten van recreanten als
gevolg van de werkzaamhe ".. en. Voor recreatie in het algemeen geldt dat maatregelen zijn geno-
men zoals het afsluiteni~~%~~~~bare gebieden om (significant-) negatieve effecten van recreatie op de
natuurwaarden van de O'ostefrsc!3elde te voorkomen.

Visserij
Er worden versen '",,~,.~£lf,menvan visserij (boomkorvisserij, mosselteelt, vaste vistuigen, mechanische en
handmatige ko,$~~~seFiWin het gebied uitgeoefend die kunnen leiden tot verstoring van vogels en zeehon-
den door gelt1l~, vóéClJelcompetitie en tot beschadiging van de kwalificerende habitats zoals habitattype
1160 (grote4î:!ll·'jen). H~t bezoeken van kokkel banken tijdens laagwater in verband met handmatige kokkel-
vis~~rijJRàn . ~toring van rustende of foeragerende vogels tot gevolg hebben. Door de regelgeving
zq~lr het Sc' ~"pdierbesluit en het nemen van in vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet
19~8 voorges~mreven mitigerende maatregelen bij het uitoefenen van bijvoorbeeld mechanische en hand-
m~lge kOkkelsserij worden negatieve effecten zoals voedselcompetitie en beschadiging van kwalificerende
habimJ~£i~à!:fóed mogelijk beperkt.

Dijkverbeteringswerken
Door de dijkverbeteringswerken kan het intergetijdengebied permanent worden aangetast. De kenmerkende
planten en dieren die zich door aanleg van de harde oeverbeschoeiingen op de dijken hebben kunnen ont-
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wikkelen, blijven ook in de toekomst gehandhaafd. Verder kunnen broedende, rustende en foeragerende
vogels verstoord worden. Door het nemen van in vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet
1998 voorgeschreven mitigerende maatregelen worden negatieve effecten voor vogels en habitats verzacht
en significante effecten voorkomen.

Overige activiteiten
Windmolens kunnen negatieve effecten veroorzaken o.a. door geluid of leiden tot aanvaardingen.;>
snijden van zeegroenten kan een tijdelijke en plaatselijke verstoring plaatsvinden van de functie ~~n
schorren als hoogwatervluchtplaats, rust-, foerageer- en broedplaats voor vogels. Door betredin ~
schor kan het tot verstoring van de vegetatie komen. Door het nemen van in vergunningen ql?1§l
Natuurbeschermingswet 1998 voorgeschreven mitigerende maatregelen worden negatiev~Jffec '
en significante effecten voorkomen. Nieuwe activiteiten worden middels het verlenerwan vë~J1;~,ning
regeld. .. ,~

r(,~;.

5. Zienswijzen van belanghebbenden <f4s~ bil
Op het moment dat wij uw vergunningaanvraag binnen kregen, hebben wij een àfsc
naar:

de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeen~

Daarnaast hebben wij een ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage g '41'... ,eventuele belangheb-
benden met een publicatie in het huis-aan-huis-blad Ons Eiland (Scho . DL1iv~and) daarop geatten-
deerd. Ze kregen op die manier de gelegenheid om hun zienswij . wJ:lwaanvraag .

.V"'1?"

Resultaat. ..
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Deel B. Wettelijk kader en beleid

In paragraaf 1 van dit deel leest u welke artikelen uit de Natuurbeschermingswet 1998 en de Habitatrichtlijn
uit 1992 van belang zijn bij het verlenen van deze vergunning.
In paragraaf 2 leest u welk beleid een rol speelt bij de vergunningverlening.

1. Wettelijk kader
In 1998 is de Natuurbeschermingswet 1998 opgesteld. Op 20 januari 2005 is er een wet aan gen
Natuurbeschermingswet uit 1998 op een aantal punten heeft gewijzigd. Sinds 1 oktober 2005 is
artikelen uit de Natuurbeschermingswet 1998 en de wijzigingswet in werking getreden.
De voor vergunningverlening van belang zijnde artikelen zijn:

Artikel 2, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998
In dit artikel staat wat we onder 'gedeputeerde staten' ve~st~an, vo~r zover niet:nderf$· ':Wtr<~d.
Gedeputeerde staten = gedeputeerde staten van de provincie waarin geheel of< eels Zl n'gelegen:

gebieden als bedoeld in artikel10a (zie hieronder), of
natuurmonumenten, of
landschapsgezichten onderscheidenlijk beschermde natuurmonu • <
beschermde landschapsgezichten .

gebied bevat. Het gaat dan om
US,~I10a). Onder instandhoudingsdoelstel-
'11;

e leeffebieden, voorzover dit vereist is
.><;;-,,;;;:W'

Artikel 10a, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998
In dit artikel staat dat Onze Minister gebieden aanwijst om de volgend
voeren: "fit;

richtlijn (EEG) nummer 79/409 (Vogelrichtlijn) v,

richtlijn (EEG) nummer 92/43 (Habitatrichtlijn)

Artikel10a, tweede lid van de Natuurbeschermingswet 1998
Dit artikel bepaalt dat een besluit de instandhoudingsdoeis ir:1g
besluiten, zoals bedoeld in het vorige artikel (het eerste Ii
lingen vallen in ieder geval:

a. doelstellingen die gaan om de instandhoudin
volgens richtlijn (EEG) nummer 79/409, of

b. doelstellingen die gericht zijn op de instand .
van in het wild levende dier- en plantens
mer 92/43.

de natuurlijke habitats of van de populaties
over dit vereist is volgens richtlijn (EEG) num-

Artikel 10a, derde lid van de Natuurbescher
Dit artikel bepaalt dat de instandhouding 0
op doelstellingen gericht op:

het behoud van het natuursch '
ffHk

het herstel van het natuurschöo
de ontwikkeling van het na
de natuurwetenschappe ..

Voor zover deze niet vallen 0

}' uit artikel 10a, tweede lid) ook betrekking kan hebben

Artikel 15a, tweede lid ven .
Volgens dit artikel is het geb
wordt aangewezen als .""

choon <12:';
',<x~nisvan het gebied

%~elstellingen volgens de richtlijnen uit het tweede lid vereist is .•.RV chermingswet 1998
beschermd natuurmonument meer vanaf het moment dat het gebied

-gebied.

Artikel 15a, derde I{cf~ä tuurbeschermingswet 1998~'.<,wIn dit artikel sta ' .. de ms dhoudingsdoelstelling voor het Natura2000-gebied ook betrekking heeft op
eerdere doeisteIl ericht waren op:

het bene t natuurschoon
het~rrste vaf4het natuurschoon

iW,\ • keling van het natuurschoon
,,¥tenschappelijke betekenis van het gebied.

eldt oOK s het gebied niet langer aangewezen is als beschermd natuurmonument. We houden dan dus
d'\sJstellingen "an zoals ze waren toen het gebied nog wel aangewezen was als beschermd natuurmonu-
m ~

Artikel 1 d, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998
Dit artikel bepaalt dat het verboden is om projecten of andere handelingen te realiseren of onderscheidenlijk
te verrichten:

zonder vergunning van Gedeputeerde Staten, of
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in strijd met voorschriften of beperkingen die aan de vergunning verbonden zijn.

Bovenstaande is het geval als die projecten of handelingen:
de kwaliteit kunnen verslechteren van de natuurlijke habitats en de habitats van

soorten in een aangewezen gebied zoals bedoeld in artikel 10a, eerste lid of artikel 12,
derde lid. "

een verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen .';Ye i
standhoudingsdoelstellingen zijn hierbij het uitgangspunt. -
de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten. 4fZ'~..

Artikel1ge van de Natuurbeschermingswet 1998 . ('t;~
In dit artikel staat dat Gedeputeerde Staten bij het verlenen van een vergunning letteh)op,<jè"ln'$tandhou-
dingsdoelstelling en rekening houden: /1 '<> ",,)

a. met de gevolgen die een project of andere handeling kan hebben voor.; (,' "~
het gebied dat aangewezen is op grond van artikel 10a, eerste lid, of<>~>..\ ....••., 7,J;ft
het gebied waarvan de aanwijzing in overweging is genomen, zoals bèäo.ela-iÎ'l'anikel 12, derde
lid; 0;\ ""!':"',, !(";i; ~,-, __-v

b. met een beheersplan dat op grond van artikel 19a of artikel 19b i SkI tel97.v
Het gaat hier om het verlenen van een vergunning zoals bedoeld in artiKel se lia.

'<
Artikel 19f van de Natuurbeschermingswet 1998
In dit artikel staat dat voordat Gedeputeerde Staten een besluit n
eerste lid) een initiatiefnemer van een nieuw project of andere h een passende beoordeling
maakt voor de gevolgen van het gebied. Daarbij houdt hij/zij rekenjng ,,~qe instandhoudingsdoelstellingen:

- als het nieuwe project of andere handelingen niet directt)~€rt5'an9;ho'tJdenof nodig zijn voor het be-
heer van een gebied, zoals bedoeld in artikel 1Oa, eerst~i;lid of àr:tikel 12, derde lid,
maar dit project in combinatie met andere projecten g,f h1iQg~H99~nwel significante gevolgen kunnen
hebben voor het gebied. /<,<j~? «'%;:-_/

,I"
(C'

Artikel 199, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 199'à
Dit artikel geeft aan dat Gedeputeerde Staten pas e1.1."eF;g,unn, (artikel 19d, eerste lid) kunnen verlenen
op het moment dat zij zich ervan hebben verzekerd gat g,j'n~tuurlijke kenmerken van het gebied niet wor-

"den aangetast. Dit moet blijken uit een passende beO" '" . 9'zoals bedoeld in artikel 19f, eerste lid .. -

Artikel 19/, eerste lid van de Natuurbesche/Jpi'lgswe .,98
In dit artikel staat dat iedereen voldoende ti:>t.g"ir;18chtr1~emt voor de instandhouding van een gebied:

aangewezen op grond van artikel 1.0,_èeFSJ~Tlié:'artikel 10a, eerste lid, of
waarvan de aanwijzing in overw~g\rig~I$~gèiÎomen, zoals bedoeld in artikel 12.

~\':: "';j~
Deze zorg houdt in ieder geval het v!?Jg~n'ct tj\ eet of kan iemand redelijkerwijs vermoeden dat zijn han-
delen of nalaten nadelige gevolgen€~~n het) or het gebied? Dan is diegene verplicht dergelijke hande-

.. lingen of nalaten te voorkomen. Is datlni~t mag , dan is diegene verplicht om alle maatregelen te nemen
• die redelijkerwijs van hem kunn~rfWj).raê~gevergd om die gevolgen te voorkomen. Kunnen de gevolgen niet

worden voorkomen, dan is di j .,q? licht deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Uitgangspunt is allereerst Jè;i, . udingsdoelstelling voor gebieden die aangewezen zijn op grond van
artikel 10a, eerste lid. D,a~(näc!s~nemen we als uitgangspunt de wezenlijke kenmerken van een gebied,
aangewezen op grond ~'i:ui:;attii<êIJO,eerste lid.

'\". -""",l
Artikel V, eerstdllig;}~lè~'VM~t van 20 januari 2005 tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998
De Wet van 20 jahU'à~j~005 noudt een aantal wijzigingen in van de Natuurbeschermingswet 1998. Deze
wijzigingen ho~de9 ~rt5an(l met Europeesrechtelijke verplichtingen.
Artikel V, eer~e"Ii(!~ê.(1 deze Wet, bepaalt dat de besluiten van de Minister van Landbouw, Natuur en Voed-
selkwaliteit t~~aanwij'iffiîg van Vogelrichtlijngebieden, gelden als besluiten als bedoeld in artikel 1Oa van de
Natuurbescher . swet 1998.

1t<:1>8':t«~~.

AIt}kl 4, ee;~~\ lid, derde alinea, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen
vari,21 mei 1992
De'z~;f;l~htlii!:/g~at over de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (de Habita-
trichtlijn;);1In-dit artikel staat dat elke lidstaat op basis van de criteria van bijlage III (fase 1) en van de relevan-
te wetenschappelijke gegevens een lijst van gebieden voorstelt, waarop staat aangegeven welke typen na-
tuurlijke habitats van bijlage I en welke inheemse soorten van bijlage II in die gebieden voorkomen. Voor
diersoorten met een zeer groot territorium komen deze gebieden overeen met de plaatsen, binnen het na-
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tuurlijke verspreidingsgebied van die soorten, die de fysische en biologische elementen vertonen welke voor
hun leven en voortplanting essentieel zijn. Voor aquatische soorten met een groot territorium worden deze
gebieden alleen voorgesteld indien het mogelijk is een zone duidelijk af te bakenen die de fysische en biolo-
gische elementen vertoont welke voor hun leven en voortplanting essentieel zijn. Zo nodig stellen de lidsta-
ten aanpassingen van de lijst voor in het licht van de resultaten van het in artikel 11 bedoelde toezicht. De
lijst wordt binnen drie jaar na kennisgeving van de richtlijn aan de Commissie toegezonden met informafie
over elk gebied. Deze informatie omvat een kaart, de naam, de ligging en de oppervlakte van het gêlig(j~
alsmede de gegevens die zijn verkregen uit toepassing van de in bijlage III (fase 1) vermelde crit4ia, en'î~",
wordt verstrekt op basis van een door de Commissie volgens de procedure van artikel 21 opgestèlch,fQrmL1f ",,'
lier. "~,2,Z;J~:i3'~i

Artikel 4, tweede lid van de Habitatrichtlijn
In artikel 4, tweede lid, derde alinea stelt de Commissie de lijst van gebieden van cornmä
waarop de gebieden staan aangegeven met een of meer prioritaire typen natuurlijke 'bi
prioritaire soorten.

Artikel 4, vijfde lid van de Habitatrichtlijn '. •
Dit artikel bepaalt dat de bepalingen van artikel 6, tweede, derde en vierde.~lid vam d
zodra een gebied op de lijst is geplaatst die bedoeld is in het tweede lid~~~ ··~:::",,,,,,m,,

Artikel 6 tweede lid van de Habitatrichtlijn
Dit artikel stelt dat de lidstaten passende maatregelen treffen om ervoofit~)'z: .'dat de kwaliteit van de
natuurlijke habitats en de habitats van soorten niet verslechterd ir:\~1",iPec'iarè~g~;chermingSZo~.es. Ook
zorgen ze ervoor dat er geen storende factoren optreden voor de soot!!3n waarvoor de zones zun aangewe-
zen. Dit geldt voorzover die factoren een significant effect kunnen tlbb' g,aarbij wordt gelet op de doel-
stellingen van deze richtlijn. ij'

Artikel 6 derde lid van de Habitatrichtlijn
In dit artikel staat dat voor een plan of project een passen
volgen voor het gebied. Dit geldt voor een plan of project
het gebied of niet direct nodig is voor het beheer van h
in combinatie met andere plannen of projecten signi .
deling moet rekening worden gehouden met de inst

ling gemaakt moet worden van de ge-
ct verband houdt met het beheer van

aar dit plan of project kan afzonderlijk of
o gen hebben voor een gebied. Bij de beoor-
sdoelstellingen van dat gebied.

De bevoegde nationale instanties geven slechtsj o '$ ng voor zo'n plan of project:
- nadat zij de zekerheid hebben dat het" "'ätuurli~ kenmerken van het betrokken gebied niet zal aan-

tasten, en;
nadat zij in voorkomend geval inspra

Ze letten hierbij op de conclusies van d
ming onder voorbehoud van wat dat in.{j·

e ~Y en hebben geboden.
ling van de gevolgen voor het gebied. Ze geven toestem-

Artikel 6, vierde lid van de Habitatri
Artikel 6 lid 4 van de Habitatrichtlijn s tindie een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de e
beoordeling van de gevolgen .,~te I d, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende
redenen van groot openbaar 4<~tinbegrip van redenen van sociale of economische aard, toch moet
worden gerealiseerd, de lid~a 'ige compenserende maatregelen neemt om te waarborgen dat de
algehele samenhang van Nati:Jr bewaard blijft. De lidstaat stelt de Commissie op de hoogte van de
genomen compenserend ....~gelen. Wanneer het betrokken gebied een gebied met een prioritair type
natuurlijke habitat en/of ~mtaire soort is, kunnen alleen argumenten die verband houden met de men-
selijke gezondheid, re veiligheid of met voor het milieu wezenlijke gunstige effecten dan wel, na
advies van de .ere dwingende redenen van grootopenbaar belang worden aangevoerd.
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2. Beleid

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Oosterschelde aangewezen als speciale
beschermingszone. Dit heeft hij gedaan op grond van de Vogelrichtlijn. De Oosterschelde is een Natu-
ra2000-gebied (artikel 10a, eerste lid, Natuurbeschermingswet 1998). Dit is zo bepaald in artikel V, eerste
lid, van de Wet van 20 januari 2005 tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband m t-Euro-
peesrechtelijke verplichtingen.

Wel aangemeld
In 2003 heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Oosterschelde bij de£EurOR
Commissie aangemeld als speciale beschermingszone (artikel 4, lid 1 van de Habitat~ichtlijdr "

Z) ~~
Nog niet aangewezen . ~~ ~~
De Habitatrichtlijngebieden zijn nog niet aangewezen conform artikel 10a, eerste lid, x~n dë~l't!,§!tUürbescher-
mingswet 1998. Op 8 december 2004 heeft de Europese Commissie de Habitat(ichtliffj\gebiedeW, die door
Nederland zijn aangemeld, op de communautaire lijst geplaatst. Totdat de formèl~tÊ!Cl~P~WijZihgSprocedureis
voltooid gaan we uit van het volgende. We komen artikel 6 van de HabitatriChtlijr;1~nàtnl.t,~en beroep op de
rechtstreekse werking, of we interpreteren richtlijnconform de artikelen 19 n v~rder. "<"'W

Communautaire lijst . Q ~
Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijsf(VélSges eld voor de Atlantische
biografische regio. Nederland hoort bij deze regio. Zodra een gebied op:;oe.;c,orrthJ"unautairelijst is geplaatst,
zoals nu dus het geval is, zijn de bepalingen van artikel 6, tweede, f~~;:;:~';i~t~rgelid van de Habitatrichtlijn
voor dat gebied van toepassing. )"::-.. '':'/
Dat betekent dat we een aanvraag tot vergunningverlening (ex a,liiK~119dh~,erste lid, van de Natuurbe-
schermingswet 1998) rechtstreeks aan artikel 6, tweede, derde ,én vierd~\I1a~van de Habitatrichtlijn moeten
toetsen. Dit moet op grond van artikel 10 van het EG-verdrag 0' et moJpent dat een derde belanghebbende
hierom vraagt. Het kan ook betekenen dat we artikel 19d, e~F~~e oli;:f~nsde bepalingen uit de Habita-
trichtlijn moeten uitleggen wanneer het beschermde natuu ~h 'm nt overlapt met het Habitatrichtlijngebied.

Jurisprudentie
We wijzen u op een uitspraak van de Raad van Stat ruari 2007 waarin naar het oordeel van de
Afdeling niet kan worden aanvaard dat de reikwijdt ssfeer van de in artikel 19d, eerste lid, van de
Natuurbeschermingswet 1998 opgenomen verbodsb ie is gekoppeld aan de vergunningplicht, via
interpretatie van het communautaire recht.,'t'0r9~l1m9:'"'' ' terwijl deze uitbreiding niet kenbaar is voor de
adressanten van de verbodsnorm. DaarbiFn~Ëfnt de Äf!1leling mede in aanmerking dat tegen overtreding van
dit voor~chrift door ~iddel van bestuursdwang,'q~ç,~~~~nd ka~ worden opgetre~en en d.eze overtreding
tevens Ingevolge artikel 1a van de Wet op.{cte:eçonon;l1schedelicten een economisch delict oplevert. Ver-
weerder was derhalve in de onderhavig~tproce4~re"niet bevoegd om op basis van artikel19d van de Na-
tuurbeschermingswet 1998 vergunning~{t\ lene'n..ss. -'-'. lj(·tf~ o,:V
Zoals de Afdeling op grond van de iu~.~prude tl~~:,,¥anhet Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap-
pen eerder heeft overwogen in h..~,aruitspr~ak van 31 maart 2000 in de zaak Texel (E01.97.0178; AB
2000/302) moet, alvorens worqf{~~~pmên aan de vraag of een artikel van de Habitatrichtlijn rechtstreekse
werking heeft, worden nagegda.n ,Qffhet?vantoepassing zijnde nationale recht richtlijnconform kan worden
geïnterpreteerd. \~îl!1!,..-)J

'<L..W

Natura2000-doelendocument··2~"Het ministerie van Landf5~~~, . )uur en Voedsel kwaliteit heeft ambtelijke concepten van het Natura2000-
doelendocume rnebie~~~documenten voor de verschillende Natura2000-gebieden voor commentaar
aan overheden ~Rà'p~elijke organisaties voorgelegd. Onder deze gebieden valt ook de Oester-
schelde. Dit deed e ~!~~erie in december 2005.
In het docum~n:t ,.rJ<ernöpgaven voor de verschillende Natura2000-landschappen geformuleerd. Voorbeel-
den van de~~;;r'a dscl1lappen zijn Duinen en Noordzee, Waddenzee en Delta. In juni 2006 heeft de Minister
van La~9~óà'" atuuf¥én Voedselkwaliteit dit doelendocument vastgesteld.

~., .»
In~(ändhou I" ' doelstellingen
Inb~nuari 200lilheeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedsel kwaliteit de ontwerpbesluiten voor 111
Natur_a2000-g~.~ieden ter inzage gelegd. De Oosterschelde valt onder deze 111 gebieden.
In dezf;l ()ntwérpbesluiten zijn de kernopgave uitgewerkt in voorlopige algemene instandhoudingsdoelstellin-
gen en-Tn'sfandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen en -soorten en/of vogelsoorten. Het Natura2000-
doelendocument en het ontwerpbesluit voor de Oosterschelde worden in de overweging bij de aangevraag-
de vergunning betrokken. Meer over de instandhoudingsdoelstellingen leest u in deel C van deze vergun-
ning.
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Beleidsplan Oostersehelde
In 1995 heeft de Stuurgroep Oosterschelde het Beleidsplan Oosterschelde 1995 vastgesteld. Dit beleidsplan
beschrijft een integrale visie op de ontwikkeling van het gebied. Voor de inrichting en het beheer van de
Oosterschelde is de hoofddoelstelling als volgt:
'Het behoud en zo mogelijk versterking van de natuurlijke waarden, met inachtneming van de basisvo r-
waarden van een maatschappelijk functioneren van het gebied, waaronder vooral de visserij, wor~....t.q
pen.' !fl
In 2000 is de Stuurgroep Oosterschelde opgeheven en kwam de beleidsuitvoering in handen van 'Î5~$,tbe1:Pl.
stuur van het in 2000 opgerichte Nationaal Park Oosterschelde. Het Beheers- en InrichtingsglámNatiolWlal

Si!' ~<.;:;;,;')" «>:
Park Oosterschelde zet het beleid van het Beleidsplan Oosterschelde 1995 voort. Het Nationaal Par;k,Pos- >
terschelde heeft dit inrichtingsplan in 2001 vastgesteld. ( , v
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Deel C. Gebiedsbeschrijvingen en instandhoudingsdoelstellingen Oostersehelde

Hieronder leest u in paragraaf 1 een algemene gebiedsbeschrijving van het Natura2000-gebied Ooster-
seheide. In paragraaf 2 beschrijven we zeer gedetailleerd de instandhoudingsdoelen van het gebied. De
instandhoudingsdoelen uit deze hele paragraaf en het beleid dat u hebt kunnen lezen in deel B van deze
vergunning, zijn voor ons het toetsingskader voor de vergunning. Dat is zo, totdat de definitieve aanwil ·ngs-
besluiten van de Natura2000-gebieden zijn vastgesteld. .,L

1. Gebiedbeschrijving van de Oostersehelde

o
~

Het gebied Oostersehelde is een onderdeel van het voormalige estuarium van ge SCt{é.ld~~1286 is de
Oostersehelde van de zee afgesloten door een stormvloedkering, die de getijdénwerkirig:oqgin enige mate
toelaat. Als gevolg van de getijden stromen vinden erosie- en sedimentatieproces~ênf;pla;ats:::D~t veroorzaakt
een wisselend patroon van schorren, slikken en droogvallende platen (het interg~tijden'g)ltlied), ondiep water
en diepe getijdengeulen. ~;;> '.\. "_,,,,'v
In de monding van de Oostersehelde bevinden zich de diepste stroomg~uleîl'(~t 13fsêlijkeen diepte be-
reiken van 45 meter. Tussen deze stroomgeulen en in het gebied ten oost~iJ:va e"Zeelandbrug bevinden
zich uitgestrekte gebieden met ondiepe wateren met zandbanken. In het 0 '4 ,,>- n'<:iY
noorden van het gebied komen grote oppervlakten slikken voor. ~
Binnendijks worden langs de oever een groot aantal karrenvelden~· . v ekrestanten tot het gebied
gerekend. Deze gebieden bestaan voornamelijk uit vochtige graslan n open water. Het water, het inter-
getijdengebied en de binnendijks gelegen gebieden vormen sam;~~et JJlilieu voor de rijke flora en fauna
van het gebied. De grote variatie aan milieutypen in het gebied ~~at ge~Frd met een grote diversiteit aan
dier- en plantensoorten. Deze variatie aan milieutypen wordt bep~a.l.d~90rfactoren als getij, stroming, water-
temperatuur, hoogteligging, waterkwaliteit en sedimentsam,efiStelling~/

~t
~Y;\,

1.1 Oostersehelde

Vogelrichtlijngebied Oostersehelde
De Oostersehelde is aangewezen als Vogelrichtlijngepte'dt2;pe,KI!J ateren (zout), intergetijdengebied, schor-
ren en binnendijkse gronden (o.a. brakke inlagen) v~fu~,Wh~melijk samen het leefgebied van een aantal
vogelsoorten dat beschreven staan in de Vogelrichtlijn ','P il!.~ge I van de Vogelrichtlijn staat een aantal
vogelsoorten opgenoemd dat in de WesterscheI9~,.,b~ gêbied heeft (artikel 4.1). Ook fungeert het ge-
bied als broed-, rui- en overwinterinqsqebleq e1;ftlsfpl9pts in de trekzone van andere trekvogelsoorten (arti-
k I 4 2) ~in?t<'.:.' ';';:e . . '.:,;:'\ },:i
De begrenzing van het Vogelrichtlijngebied is<t~g~koz~n dat we het voortbestaan en/of de voortplanting van
de vogelsoorten zo veel mogelijk onderst~Ürîè~,~-ret,gebied vormt een in landschappelijk en vogelkundig
opzicht samenhangend geheel dat de yqgels Z' ti' oed mogelijk beschermt.-" .

Habitatrichtlijngebied Oostersehelde
Het gebied Oostersehelde behoort et Nat 2000-landschap 'Noordzee, Waddenzee en Delta'. De be-
~.renzing. van het Habitatrichtlij~4~,9 '()&~terschèlde is bepaald a.an ?e hand van de ligging van de natuur-
liJke habitats en de leefgebieden v~9rd~jsoorten waarvoor het gebied IS aangewezen. Daarnaast omvat het
begrensde gebied ook natuu~a~{èlen!äie integraal onderdeel uitmaken van de ecosystemen waartoe de
betreffende habitattypen en,~èf9~~d~n van soorten behoren. Ook nieuwe natuur valt binnen dit gebied, als
dit noodzakelijk is om bedreigà~ en schaarse habitattypen en leefgebieden van soorten te herstellen. Bij de
keuze en de afbakening~m4ql,l~~bieden hebben is alleen rekening gehouden met vereisten die te maken
hebben met de instaq,clllO'i!J\qing'vande natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.

~<c4:'>':::;;~'"'--,<,:~»~
"'h

2. Instandhoudingsaoelstellingen van de Oostersehelde~';~~'::zii0:~~,_ ~-~> _-, '

2.1 Hoofdlijn~n va'n'iHe Natura2000-doelen
De OQstersèHèl'de behoort tot de Natura2000-gebieden. In juni 2005 heeft het ministerie van Landbouw,

~f«,:: .::< :""\~fb:: __ ~~"f>·
N~!furen1t~~~ds'êltswaliteit de Natura2000-Contourennotitie uitgebracht. Hierin staan de kaders voor de
N~tura2000-äÖ'elen. Hieronder leest u enkele hoofdlijnen van deze doelen.

fr\~~ 'j
Dè'~o~en zijrt,

~l5ija1{gen aan de biologische diversiteit en aan de gunstige staat van instandhouding van natuurlijke
habitats en soorten binnen de Europese Unie;

• bijdragen aan de ecologische samenhang van het Natura2000-netwerk, zowel binnen Nederland als
binnen de Europese Unie;
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• behouden en herstellen van de ruimtelijke samenhang met de omgeving voor de duurzame instand-
houding van natuurlijke habitats en soorten, die in Nederland voorkomen;

• behouden en herstellen van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de ecologische
structuur en functies van het gehele gebied. Dit geldt voor alle habitattypen en soorten waarvoor in-
standhoudingsdoelen zijn geformuleerd;

• behouden en herstellen van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instàndhou-
-<:~:~:"""'_""

ding. Dit geldt voor de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn gefop;nOlèetd:.~,
\'-'.,__ ) r<J\

De doelen zijn verder uitgewerkt in het doelendocument van juni 2006 en de ontwerpbesluiten c~ie'd.~mi.n~s- })
ter van Landbouw, Natuur en Voedsel kwaliteit op 9 januari 2007 ter visie heeft geleg~. /Jtj:tlfi..~~,);rcf!
Voor alle grote wateren geldt dat behoud ..of herstel van d.e ruimt~lijke sam~nhang tus$e~,geu~,~ ondieptes,
platen en kwelders (of schorren) en de bijbehorende sedimentatle- en erosieprocessen v~n>groott.belang
zijn. (f\ ":ZB?: 'V

, .~
2.2 Kernopgaven voor de Oostersehelde
In het doelendocument is voor de Oosterschelde een aantal kernopgaven gefor· e ze zijn:
• Behoud van slikken en platen voor rustende en foeragerende niet-bro~~~.rd vo els en rustgebieden

voor de gewone en grijze zeehond. /(J; ~~. t~

• Behoud en herstel van schorren en zilte graslanden (buitendijks) met a1!e-,sûcce..~siestadia, zoet-zout
overgangen, verscheidenheid in substraat en gedijregime en als hog~:vaf~l.l:!,thtplaats.

• Behoud en ontwikkeling van kwaliteit binnendijkse brakke gebieden>J00r"noordse woelmuis en voor
broedvogels (kluut, sterns) en als hoogwatervluchtplaats, ov~f~'~dgs- en"tÎiiJyenen (veenmosrietlanden) e
brakke variant van ruigten en zomen (harig wilgenroosje), schorrèrf'e.n zilte graslanden (binnendijks) en
als hoogwatervluchtplaats. /5'[2; "(;'.t">f~J <~f:;~~j

2.3 Instandhoudingsdoelen voor de Oostersehelde \.~~Jl'
De kernopgaven zoals u ze hierboven heeft gelezen, zijn il'}d;îêtontwerpoesluit ' Oosterschelde' van 9 januari
2007 vertaald in instandhoudingsdoelen. 't /:

\2~i:.>/
Voor de habitattypen zijn de volgende doelen opgenqf!lJ~!lt'.'i') i'
• H1160 Grote, ondiepe kreken en baaien: behou~!val7l;He(9Ppervlakte en verbetering van de kwaliteit.
• H1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en~~grfdge~i~den met Salicornia spp. en andere zoutmin-

nende planten: uitbreiding van de oppervlakt "hêtQ,êH~ud van de kwaliteit van zilte pionierbegroeiin-
gen, zeekraal (subtype .,:-). ~4", /S. . . < ..

• H1320 Schorren met slijkgrasvegetatie ('S<Ii:] mlo~iQ1antlmae): behoud van de oppervlakte.
• H1330 Atlantische schorren (G/auco-pLf;Ç;prfl~/I!ftf,§J1iamaritimae): behoud van de oppervlakte en de kwali-

teit van de schorren en zilte graslandêh~tà,tJ~ffaljkS (subtype A) en uitbreiding van de oppervlakte en het
behoud van de kwaliteit van sChorr;.,~~enzilt~graSlanden, binnendijks (subtype B).

• H7140 Overgangs- en trilveen: 4!tb?i:;I~~pgç¥~nde oppervlakte en verbetering van de kwaliteit van over-
gangs- en trilvenen, veenmosri(:1}lf;mden'('stibtype B).

"'.;Jr;};k~, ~
Voor de habitatrichtlijnsoorten fiJtiäJ~>vÓlg~nde doelen opgenomen: e
• H1340 Noordse woelmuis,f,~Ûitl?§êid.ipgvan de verspreiding, de omvang en het behoud van de kwaliteit

van het leefgebied vooç,\dètuitJ)rei~i~9 van de populatie.
• H1365 Gewone zeehortd:,£ëhOUê!;~an de omvang en de verbetering van de kwaliteit van het leefgebied

voor uitbreiding vanlJ:j.~..p'öRulatie voor een regionale populatie van ten minste 200 exemplaren in het

Deltagebied." '" ~,',i~~,',',.,',:,~,.~~~,..._~\
Voor de broedvG!1.~l~oolten:t~Jn de volgende doelen opgenomen:
• Behoud van de~rn:vang en de kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor de populatie van

het Delta9~2 ~~
o A13A1f<luut~h ten minste 2.000 paren;
o A137<~~tbeRplevier ten minste 100 paren;
()':<T~t~>'lGr~te.\..stern ten minste 4.000 paren;

~

/ÓA19~~\(isdief ten minste 6.500 paren;
(0 A 195 ~wergstern ten minste 300 paren.

• :;'~tbreidi~~/~an ~e omvang en/of v~rbetering van de kwaliteit van het leefgebied, met een draagkracht
V~~d£~':.Bopulatle va~ het Deltage?led van:
o A'138 Strandplevier ten minste 220 paren.

• Behoud van de omvang en de kwaliteit van het leefgebied, met een draagkracht voor een populatie van:
o A194 Noordse stern ten minste 20 paren.
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•

Voor de niet-broedvogelsoorten zijn de volgende doelen opgenomen:
• Behoud van de omvang en de kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor een populatie van:

o A004 Dodaars gemiddeld 80 vogels
o A005 Fuut gemiddeld 370 vogels
o A007 Kuifduiker gemiddeld 8 vogels
o A017 Aalscholver gemiddeld 360 vogels
o A026 Kleine zilverreiger gemiddeld 20 vogels
o A034 Lepelaar gemiddeld 30 vogels
o A043 Grauwe gans gemiddeld 2.300 vogels
o A045 Brandgans gemiddeld 3.100 vogels
o A046 Rotgans gemiddeld 6.300 vogels
o A048 Bergeend gemiddeld 2.900 vogels
o A050 Smient gemiddeld 12.000 vogels
o A051 Krakeend gemiddeld 130 vogels
o A052 Wintertaling gemiddeld 1.000 vogels
o A053 Wilde eend gemiddeld 5.500 vogels
o A054 Pijlstaart gemiddeld 730 vogels
o A056 Slobeend gemiddeld 940 vogels
o A067 Brilduiker gemiddeld 680 vogels
o A069 Middelste zaagbek gemiddeld 350 vogels
o A103 Slechtvalk gemiddeld 10 vogels
o A125 Meerkoet gemiddeld 1.100 vogels
o A130 Scholekster gemiddeld 24.000 vogels
o A132 Kluut gemiddeld 510 vogels
o A137 Bontbekplevier gemiddeld 280 vogels
o A138 Strandplevier gemiddeld 50 vogels
o A140 Goudplevier gemiddeld 2.000 vogels
o A141 Zilverplevier gemiddeld 4.400 vog~I§,"
o A142 Kievit gemiddeld 4.500 vQ:ger~"
o A144 Drieteenstrandloper gem~ddeld 260 voge..l%t:;l
o A149 Bonte strandloper gemiddeld 14.1R;2!~y~,gel
o A157 Rosse grutto gemiddeld 4'4190vqgel~

...... 0 A160 Wulp gemiddeld 6.1, hI éls
o A161 Zwarte ruiter gemiddel~2!f1
o A162 Tureluur gelT,liddeICl1'1V:6' gels

.""}$;:o, fr.'#' -....J.; '"

o A164 Groenpootruiter gemiaeeld 150"v'ogels
"!tin)., ~

o A169 Steenloper gem idael~:;i~~.q..~ogels
We gaan hierbij steeds uit van het seizo1~Jg~",~Lad~~äe.
• Behoud van de omvang en de kwalit~it vari\tîet leefgebied van:

o A037 Kleine zwaan f'\'~~h,. j ,. .
• Behoud van de omvang en de veróetenQ~f~an de kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor

een populatie van: /"!' '<:~.
o A143 kanoet d.,}. 700 vogels

'<:/
0!f\

2.4 Instandhoudingsdoelste I Y:èrsus 'oude doelstellingen'
Naast de doelstellingen val\fuit", " qg~l~ en Habitatrichtlijn blijven ook de doelstellingen vanuit de aanwijzing
van de Oosterschelde als b~gCh d?natuurmonument van kracht. Deze doelstellingen hebben betrekking

""- \~ .\

op de doelst~lIingen voó[':hlil....I(~;;~~,~oud,het ~erstel ~n de ontwikkeli~g van het natuursc~oon of de natuurwe-
tenschappelijke betekenls\Van:tdat deelgebied (artikel 15a, derde lid, Natuurbeschermlnqswet 1998). En wel

/<';-'~ <:~':

zoals het is bepaald;ih~h~ehv1:ll\Valienbesluit. We noemen dit verder: 'de oude doelen'.'~.i~i~::~J~,A .~ ~~w:.,~,

Gaan deze oude ao"êIS!elliggen over Natura2000-waarden, dan vallen ze onder de instandhoudingsdoelstel-
lingen zoals ui~~~i.~l:"0bf;heeft gelezen. In een aantal gevallen is het onmogelijk om zowel de oude doelen
als de Natu !.#00o'~á0~!ente bereiken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn omdat de doelen om tegenstrijdig
beheer vra die gevallen gaan de Natura2000-doelen voor. Dit doen we om de Europeesrechtelijke
ve~pJ1, ~ ~}kom,~n, , ' ,
I~k~e,tIn voorQ;~.[eldlng ZIjnde ~eh~erplan voor ,het Naturazüöü-çebled word~n de oude doelen "' ruimte en
tlj~,UltgewerktlSJet als de oven ge instandhouoinqsdoelen. Ook wordt dan uitgewerkt waar, gezien de oude
doeJgp, acht~,O'itgang van het natuurschoon de natuurwetenschappelijke betekenis toegestaan wordt ten
gunst~~~r5Iatura2000-doelen ,

2.5 De oude doelen voor de Oostersehelde
Binnen het Natura2000-gebied Oosterschelde gelden de oude doelen voor de deelgebieden 'Oosterschel-
de-buitendijks' en 'Oosterschelde-binnendijks',
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Voor 'Oosterschelde-buitendijks' gaat het om de volgende doelen:
• Behoud van het gebied als internationaal belangrijke schakel in een samenhangend systeem van water-

rijke gebieden in het West-Palearctische gebied.
• Behoud van het ecologisch samenhangende geheel van open water, platen, slikken en schorren.
• Behoud van de kenmerkende grote geomorfologische, bodemkundige en hydrologische verschef

heid.
• Behoud van de waardevolle levensgemeenschappen die te danken zijn aan de verscheidenh

milieuomstandigheden.
• Behoud van: .~

o minder algemene tot zeldzame plantengemeenschappen (blaaswier, darmwierveg~t,~ Ie ,Ri~jJflen
groot zeegras, Engels slijkgras, zeekraal, zeeaster, kweldergras, schorrezout9rq~,"fa'î:T\~,9or, zee-
weegbree, gewone zoutmelde, strandkweek, zeealsem, rood zwenkgras, zilte dis;, Ikk'ruid, Engels
gras, schorrekruid, strandmelde, spiesmelde, reukloze kamille, klein slij~gras /> no sw~ groefwier
en suikerwier) <'''';;'01, >

o het nationale ~n internationale belang als overwinteringsgebied, doortrekg-%":oi,'. rmanente ver-
blijfplaats voor een groot aantal vogelsoorten (scholekster, kanoetstrandÎbpe~ÖQJ;lte strandloper,
wulp, tureluur, zilverplevier, steenloper, smient, pijlstaart, bergeeh'(jJ~J;£t!IA bri~8gans, kleine zwa-
nen, kolganzen, rietganzen, tureluur, wilde eend, visdief, bontb€;~plèVi ' dplevier en kluut)

o de aquatische zoutwaterlevensgemeenschappen (zeepokken, mos I els, platte slijkgaper,
wadpier, draadworm, zager, nonnetje, zeeduizendpoot, wadslakte franckrab. garnaal, slijk-
garnaal, wilde mosselbanken, fauna van dijkglooiingen m~t za JP edahlia's, zeeanjelier,
sponzen, oesters, alikruiken, zeepokken, kreeft, zeekat, ~ , ~de ~zeenaald, zwarte grondel, e
botervis, snotolf en harnasmannetje)

o met vele soorten plantaardig en dierlijk plankton en viss~fesCh , ~ar, bot, tong, haring en sprot)
dankzij de goede waterkwaliteit en het (potentiële) leefg~bied vtor de zeehond.

• Behoud van het weidse karakter en ongereptheid uit een ootmunt va1 natuurschoon.
Voor 'Oosterschelde-binnendijks' gaat het om de vOlgende$Î~:ó'élen~
• Behoud van het gebied, in samenhang met de binnen' .. urgebieden, als internationaal belangrij-

ke schakel in een samenhangend systeem van water en in de West-Palearctische trekzone
voor vogels. A{>i:O!1!tt;

• Behoud van de inlagen, karrevelden, kreekrest~~~' e€l~;aeÎilkooien en een graslandgebied.
• Behoud van de belangrijke ecologische en geot{~~.~ÖI6gi.~he relaties met de Oosterschelde.
• Behoud van de kenmerkende grote geomorf, 0 fgtlleTûi)6demkundige en hydrologische verscheiden-

heid. ".

nten meenschappen. waarin zeldzame plantensoorten voorko-
i,ezoutgras, kweldergrassen, zilte rus, zeeaster, melkkruid, kam-

rst, duizendblad, kattedoorn, kleine klaver, riet, zeebies, spiesmelde,
~as, valse voszegge, zomprus, ruppia, schedefonteinkruid, zilte wa-

ÛiJ1l1liet, zeegroene zegge, moeraswespenorchis, bleekgele droogbloem,
orn, fraai duizenguldenkruid, zilte zegge, lidsteng, rode waterereprijs, mat-
e rus, kleine lisdodde, brede stekelvaren, wijfjesvaren, moerasvaren,
oeraswilgenroosje, waterzuring, lisdodde, oeverzegge, cyperzegge, tweerij-

ge, braam, galigaan, geelhart je, rietorchis, greppelrus, krielparnassia, kwel-
derzeg t, zeewinde, blauwe zeedistel, harig wilgeroosje, rietzwenkgras, lamsoor, gevlek-
te orc~ teinkruid, gedoornd hoornblad, waterranonkel, kweek, grote brandnetel, breed-
bladige orcmïs, addertong, gewone vlier, meidoorn en hondsdraf).
BehoYil Is ~dgebied (bosrietzanger, rietzanger, rietgors, kleine karekiet, waterhoen, meerkoet,

vit, scholekster, tureluur, grutto, kluut, bontbekplevier, strandplevier, kokmeeuw, visdief,
no ", rn, eenden, kleine plevier, tjiftjaf, winterkoning, spotvogel, bruine kiekendief en blauw-
bors't\oerageergebied (kluut, tureluur, kievit, grutto, smient, rotgans) en pleisterplaats van nationaal
en in~nationaal belang voor kust- en weidevogels, ganzen, eendachtigen en steltlopers.

~ah de variatie in de elementen water, land, dijken, vegetatietypen en vogelrijkdom uit het oog-
punt van natuurschoon.

appgn dankzij de verscheidenheid in milieu-
tf en brakke milieus van gradiëntsituaties van zout

• Behoud van de waardevolle levensgem
omstandigheden, met name die van
naar zoet en van nat naar droog.
Behoud van:
o de functie als leefgebied vo

rugstreeppad .
o minder algemene tot zeldz

men zeekraal, schorre
gras, rood zwenkgras
slanke waterbies, ~
terranonkel, zanni :',
stijve ogentroo iff'
tenbies, zeerus

, mol, wezel, bunzing, hermelijn, noordse woelmuis en
•

•

Behoort bij brief d.d.
van de afdeling Landelijk Gebied en Water

met ons kenmerk: Pagina 16 van 17



•
'.

2.6 Toetsingskader
De instandhoudingsdoelen uit deze hele paragraaf en het beleid dat u hebt kunnen lezen in deel B van deze
vergunning zijn voor ons het toetsingskader voor de vergunning. Dat is zo, totdat de definitieve aanwijzings-
besluiten van de Natura2000-gebieden zijn vastgesteld.
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