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1. OPENING EN MEDEDELINGEN
a. Opening

heet een ieder welkom bij het le voortgangsoverleg
aangaande de verplaatsing van zeegras in de Oosterschelde in 2011 en
2012 (contract 31050826). .

b. Mededelingen
• is met kennisgeving afwezig. .
• is met vakantie van vrijdag 22 april a.s. tot en met

vrijdag 6 mei a.s, vervangt hem.
• Voor (medewerkster communicatie) vindt een kort

voorstel rondje plaats. .

2. VERSLAG VORIGE VERGADERING EN INGEKOMEN STUKkEN
a. Verslag vorige vergadering
Dit is de le vergadering, er is nog geen verslag van de vorige
vergadering. . ..
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b. Ingekomen stukken
07-02-2011: 687, offerteaanvraag 31050826, het uitvoeren van
zeegrasmitigaties in de Oostersehelde
15-02-2011: E-mail van RWS met wijziging in offerteaanvraag
(begeleiden en monitoren dient uitvoeren te zijn) aan BTL
22-02-2011: E-mail van BTL met vragen over offerte. aan RWS
23-02-2011: E'"mails van RWS met antwoorden op vragen BTL en rnet..
gevraagde dieptekaarten Roeishoek aan BTL
03-03-2011: MOT/cst/l1.0057, offerte zeegrasmitigaties Oostersehelde
03-03-2011: E-mail van BTL met digitale offerte aan RWS
16-03-2011: 1404, opdracht 31050826, het uitvoeren van
zeegrasmitigaties in de Oosterschelde
23-03-2011: PZDB-B-ll088, ter beschikking te stellen zaken (brief
tevens per e-mail toegezonden)
30-03-2011: E-mail van BTL met verzoek le voortgangsoverleg van 19
april te verzetten aan RWS
04-04-2011: MOT/cst/l1.0093, contractbegeleider BTL
12-04-2011: E-mail van RWS met agenda voor le voortgangsoverleg aan
BTL en RU
13-04-2011: E-mail van RU met afmelding voor le
voortgangsoverleg aan BTL en RWS

3. VASTSTELLEN AGENDA EN ACTIELIJST
a. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

b. Actielijst
Dit is de levergadering, er is nog geen actielijst.

4. VOORTGANG VAN HET WERK
a. Voorbereidendewerkzaamheden
Uiterlijk 6 mei a.s. dient er een plan van aanpak te worden ingediend voor
2011 met de planning van de werkzaamhedenen de omgang met risico's
gedurende de uitvoering. Daarnaast dient een werktekening te worden
gemaaktmet maatvoering tussen en inde plots [actie 01.01].

Belangrijk voor BTL is de landingsplaats voor de werkpontons. Er dient'
een lijn van 4 palen die boven water uitsteken te worden neergezet in het
veld. Dit is de lijn waar het werkschip op 23 mei a.s. kan landen om met
draglineschotten een werkweg te realiseren. Naast de landlocatle wordt
tevens het vak van de le rij plots uitgezet. Afgesproken wordt dat BTL, RU
en RWS hierbij aanwezig zijn, het uitzetten vindt plaats op 18mei a.s.
om 9.00 uur. Wouter verzorgt drijvertjes van het NIOO voor de palen
[actie 01.02].

Waarschijnlijk starten de rooiwerkzaamheden 24 mei a.s. Overslag van,
zeegras, materieel en materiaal vindt plaats in de Julianahaven te
Yerseke.

... .
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Op 20 mei a.s. om 16.00 uur vindt ten kantore van BTL de
tooiboxmeeting plaats. In het verslag komen de contactpersonen vim BTL,
RU en RWS te staan. Het verslag dient naar Handhaving Groen te worden
gezonden conform voorschrift 2 van de vergunning [actie 01.03].

Melden start werkzaamheden bij Handhaving Groen (voorschrift 19 uit de
vergunning). Einde idem (voorschrift 20). RWS zal hier zorg voor dragen
[actie 01.04].

'b. Donorlocatie Goese Sas (A)
, Het te tooien zeegras wordt samen met de RU bepaald op de le rooidag.
Dan zal RU de rooiwerkzaamheden fulltime begeleiden en in het veld
bepalen waar het best gestart kan worden. Er worden 40 tot 60 bakken
zeegras per dag gerooid, deze,worden middels tractoren met aanhanger

" afgevoerd (één transportbeweging per dag).

BTL plaatst voorafgaand aan de werkzaamheden een fietsomleiding
conform contract. Deze zal worden afgedraaid als er geen
werkzaamheden plaatsvinden. Roy zal de omleiding communiceren met
Routebureau Zeeland [actie 01.05].

Eén week voorafgaand aan de werkzaamheden vindt conform voorschrift
11 uit de vergunning een broedvogelinspectie plaats door de ecoloog van
RWS ( . koppelt uitkomsten van inspectie terug aan
Handhaving Groen en BrL [actie 01.06].

c. Mitigatielocatie Roeishoek (C)
Op 23 mei a.s. gaat een werkschip een werkweg leggen van
draglineschotten. Daarna starten de plantwerkzaamheden, hiervoor
geschiedt aanvoer middels pontons.

• In het contract worden piketpaaltjes geëist bij de uttzaaûnçen. Zowel bij
aanvoer over water als bij de looproute kom je niet in aanraking met deze
uitzaaiingen. Erwordt daarom afgezien van deze piketpaaltjes.

Er vindt hier - evenals bij Goese Sas ~ een broedvogelinspectie plaats, zie
punt 4b.

BTL verzorgt een certificaat waaruit blijkt dat de schelpen gebiedseigen
zijn [actie 01.07].

De aanlooproute voor personeel blijkt niet handig, personeel loopt tegen
het water in naar het haventje van Roeishoek. Dit gebied loopt echter
eerder vol dan het slik waar gewerkt wordt. Naast gevaar voor het
personeel om in het water terecht te komen betekent dit een afname van
zeker 1 uur qua effectieve werktijd. Roy neemt dit op met de provincie en
de ecoloog ( ) [actie 01.08].
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Het overt::olligeslib kan na de werkzaamheden in de inkassingen van de
draglineschotten worden geduwd waarna dit wordt uitgevlakt. Let op bij
slib spreiden en bij aan':'en afvoer over water op schelpdlerpercelen,
locaties te zien via www.rijkswaterstaatgeodata..nl en naar de Geowebsite
van Directie Zeeland (onderaan). Kies de site Natuur en Visserij.

Mocht de laatste werkdag het grotere werkschip terugkeren voor het
opruimen van de draglineschotten, dan dient rekening te worden
gehouden met het geplante zeegras bij wegvaren (opwervelend slib, niet
over het zeegras varen).

RU beraadt zich nog over de meest optimale afdekking en het nat houden
van het zeegras, gezien de verstikkende werking van de tot op heden
gebruikte dikkere doeken [actie 01.09].

d. Communicatie
De bewoners van Roelshoek en de bedrijven achter dijk nabij het Goese
Sas worden door RWSaangeschreven [actie 01.10]. Roy vraagt of het
waterschap eventuelepachters wil informeren [actie 01.11].

verzorgt indien gewenst een persbericht. Pit is afhankelijk van de
berichtgeving rondom het projectbureau in de betreffende periode;

Communicatie dient in elk geval te worden afgestemd met projectbureau
Zeeweringen ( , telefoon

5. PLANNING EN MITIGERENDE MAATREGELEN
a. Planning .
Zie punt 4a. Uiterlijk vrijdag 6 mei a.s. is het plan van aanpak gereed. Op
woensdag 18 mei vinden uitzetwerkzaamheden plaats. Op vrijdag 20 mei
a.s. is de tooiboxmeeting. Op maandag 23 mei a.s. starten de
werkzaamheden. De verwachting is dat deze duren tot vrijdag 10 juni a.s,

b. "ilitigerende maatr~gelen . .
Er ligt momenteel een conceptbeschikklnq. Zodra de vergunning definitief
is wordt deze aan BTL gezonden.

De mitigerende maatregelen worden behandeld in de toolboxmeetinq.

6. VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU
Belangrijkste aandachtspUnten vanuit RWSzijn hoogwater, harde wind,
olielekkage, zachte plekken in de ondergrond (en vastzitten materieel),
zon/hitte en onweer. BTLneemt de risico's mee in de risicolijst en zal
deze aanvullen indien nodig.

7. CONTRACT EN FINANCIËN
a. Contract
Het intrezen van een schelpenveld in de Dortsman Oost (E) is (voorlopig)
uit de opdracht gehaald. Er zijn geen financiële middelen beschikbaar
vanuit de Kaderrichtlijn Water. Ook is de locatie ten opzichte van de
planning van Zeeweringen ongelukkig. Over deze plannen wordt in
september verder gesproken in de onderzoeksgroep.

... ..
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b. Financiën
Geen bijzonderheden~

, Rijkswaterstaat Zeeland
.Projectbureeu Zeeweringen

8. RONDVRAAG
De palen op de hoekpunten veroorzaken veel schade (erosie,

macroalqen), bit jaar dienen ze iets verder van dé plots te worden
neergezet. RU geeft een voorkeur voor nummering door [actie 01.12].

Datum
, 18 april 2011

Nummer
PZDB~V-11112

9. SLUITING
bedankt allen voor de inbreng en sluit het overleg. Het

volgende overleg vindt plaats op wOensdag 18 mei a.s. om 10.30 uur
ten kantore vim het NIOO hi' Yerseke. Dit aansluitend aan' de
uitzetwerkzaamheden op Roelsh()ek. '

Datum:
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BIJLAGE 1: ACTIELIJST

Actie·· Omschiiivina'
..

.. Oatum.aereed ..
01.01 Plan van aanpak, risicolijst, 06-05-2011

planning en werktekening
01.02 Drliverttes voor landinqspalen 18-05-2011
01.03 Verslag tooiboxmeeting naar 25-05-2011

Handhaving Groen
01.04 Melden start werkzaamheden 09-05-2011

bii Handhavlnq Groen
01.05 Fietsomleiding communiceren 09-05-2011

met Routebureau Zeeland
01.06· Broedvogelinspectie naar 20-05-2011

Handhaving Groen
01.07 Certificaat scheloen 18-05-2011
01.08 Aanlooproute personeel 18-05-2011

heroverweqen
01.09 Ootimale afdekking zeegras 18-05-2011
01.10 Aanschriiven omwonenden 22-04-2011
01.11 Pachters informeren 13-05-2011
01.12 Voorkeur nummering plots 18-05-2011

.

AGENDA VOLGENDE OVERLEG
1. Opening en mededelingen

a. Opening
b. Mededelingen

2. Verslag vorige vergadering en ingekomen stukken
a. Verslag vorige vergadering
b. Ingekomen stukken

3. Vaststellen agenda en actielijst
a. Vaststellen agenda
b. Actielijst

4. Voortgang van het werk
a. Voorbereidende werkzaamheden
b. Donorlocatie GoeseSas (A)
c. Mitigatielocatie Roeishoek (C)
d. Communicatie

5. Planning en mitigerende maatregelen
a. Planning
b. Mitigerende maatregelen

6. Veiligheid, gezondheid en milieu
7. Contract en financiën

a. Contract
b. Financiën

8. Rondvraag
9. Sluiting
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