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Afschrift aan

Afspraken:
om het hervestigen van de op de locatie voorkomende aandachtssoort
gele hoornpapaver te bevorderen zal de locatie waar de soort voorkomt
na afloop dun worden afgestrooid met zand; Dit betreft het traject tussen
dp14 en dp17;
om de groei van wieren te stimuleren wordt de mogelijkheid onderzocht
om aan de oostelijke kant van het eiland nabij de aanzet van de
havendam een kleine getijdenpoel aan te leggen met daarin losse
breuksteen;
om het vestigen van broedvogels te voorkomen zal al het aanwezig
struweel aan de westzijde van het eiland voor 1 maart verwijderd worden,
in zoverre dit binnen het werkgebied valt;
transport vanaf de loswal aan de Oosterscheldezijde over de vastgestelde
route is mogelijk. Daar zal ruim voor het broedseizoen, in februari, een
aanvang mee worden gemaakt zodat broedvogels tijdig kunnen uitwijken
en de keus hebben om zich al of niet nabij de transportroute te vestigen;
met het oog op het broedseizoen worden de depotlocaties aan de west- en
oostzijde nog voor het broedseizoen (februari) ingericht;
in verband met het (mogelijk) broeden van de bontbekplevier wordt
gefaseerd gewerkt, waarbij op het oostelijk deel gedurende het
broedseizoen uiterlijk tot 1 juli niet wordt gewerkt;
de trajectecoloog voert lopende de uitvoering controles uit gericht op het
voorkomen van broedvogels;
het werkgebied en een zone direct daarnaast in het oostelijk gedeelte
worden niet eerder dan na een laatste controle op aanwezige nesten en
eieren door de trajectecoloog vrijgegeven voor de werkzaamheden;
bovengenoemde afspraken, voor zover relevant, worden verwerkt in het
overzicht van de te treffen verplichte mitigerende maatregelen. De voor
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het project niet absoluut vereiste maatregelen worden in een overzicht
van wenselijke maatregelen opgenomen.
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