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Geachte heer

Op 24 februari 2010 heeft waterschap Zeeuwse Eilanden een aanvraag ingediend voor een ver-
gunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 voor de uit te voeren werkzaamheden
aan het dijktraject Baar1and-,Zuld-, Everinge-, Van Hattum-, Ellewoutsdijkpolder.
In de periode van 24 juni tot en met 4 augustus 2010 heeft de ontwerpbeschikking van dit dijk-
traject (kenmerk 1002134B/NB.10.014) ter inzage gelegen.

Volgens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 199B heeft er een passende beoordeling
naar de gevolgen van de voorgenomen dijkverbetering op de natuurwaarden plaatsgevonden.
Voor het opstellen van de passende beoordeling is gebruik gemaakt van uitvoerige inventarisa-
ties van flora en fauna (o.a. broedvogels. laagwatertellingen). Uit recente waarnemingen blijkt
echter dat er in het voorjaar van 2010 voor het eerst een aantal paren lepelaars op het Zuidgors
heeft gebroed. De passende beoordeling is in januari 2010 afgerond waardoor er in de rappor-
tage geen rekening is gehouden met de aanwezigheid van de kolonie lepelaars.
Ook bij de maatregelen (o.a. fasering) zoals opgenomen in de ontwerpbeschikking is hier geen
rekening mee gehouden. De aanwezigheid van de lepelaars kan bij de dijkverbetering niet wor-
den genegeerd maar maakt de situatie complexer. -

In verband met het stormseizoen mag uitsluitend in de periode 1 april - 1 oktober aan de water-
kering worden gewerkt. Op het gedeelte tussen dijkpaal 440 en 446 wordt door de aanwezigheid
van een kolonie Kokmeeuwen en Zwartkopmeeuwen reeds een fasering ingesteld waarbij pas
na 1 juli of 1 augustus kan worden gewerkt. Om bij de uitvoering van de werkzaamheden ook
rekening te kunnen houden met de kolonie lepelaars zijn meerdere opties bekeken.

Het gedeelte langs het Zuidgors (met de kolonie lepelaars) heeft een lengte van circa 2200 me-
ter. Om de voorgenomen werkzaamheden (vervangen steenbekleding en uitvoeren kruinverho-
ging) langs dit traject en het traject met de meeuwenkolonies te kunnen realiseren (in totaal
2800 meter) is ongeveer 5,5 maanden benodigd. Om de werkzaamheden op 1 oktober te heb-
ben afgerond dient daarom in een zo vroeg mogelijk stadium te worden gestart.
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Het opsplitsen van het traject is geen mogelijkheid. Dit omdat er geen tijdelijke dijkovergang ge-
realiseerd kan worden in verband met de aanwezigheid van een steil binnentalud. de werk-
zaamheden aan de kruin en de aanwezigheid van de openbare weg aan de binnenzijde. Om die
reden is het spreiden van de werkzaamheden over twee jaar ook geen alternatief. De uitvoerpe-
riode blijft namelijk 5,5 maanden. Daamaast dient voorkomen te worden dat de omgeving twee
jaar overlast heeft van geluids- of verkeershinder door transportbewegingen.

Het merendeel van de lepelaars in Nederland vestigen zich in de periode van 10 maart tot en
met 20 april. De vestigingsfase is voor lepelaars de meest verstoringsgevoelige periode. Wan-
neer lepelaars zich eenmaal op een locatie hebben gevestigd en broeden is het niet waarschijn-
lijk dat ze zich laten verstoren of verjagen. De gebondenheid aan die locatie is dan het grootst.

Om de werkzaamheden langs het Zuidgors door te kunnen laten gaan wordt door deskundigen
aangegeven om tot 1 april waar te nemen of er zich lepelaars hebben gevestigd en "plat op de
nesten" zitten. De lepelaars broeden dan. De vestiging heeft plaatsgevonden en de gebonden-
heid aan die plek is dan juist het allerhoogst (broeddrang). Op dat moment kunnen de werk-
zaamheden aanvangen. Als de lepelaars zich in deze periode toch laten verjagen dan is er nog
voldoende tijd om een nieuwe plek elders te vinden voor een tweede poging.
Wanneer echter uit de waarnemingen blijkt dat de eerste vestiging nog in volle gang is (dieren
jagen achter elkaar aan, rommelen met takken en zitten niet plat op het nest) dient te worden
overwogen om het werk uit te stellen. De vestiging kan in deze periode plaatsvinden waarna de
werkzaamheden kunnen starten. De vestigingsfase is namelijk het meest verstoringsgevoelig.
Na het leggen van het tweede of derde ei wordt de verstoringsgevoeligheid minder. De streng-
heid van de winter en het aanhouden daarvan kan de vestiging vertragen. Omgekeerd kan de
mildheid van de winter en een vroeg invallend voorjaar dit versnellen.

Om de vestiging van de lepelaars ongestoord plaats te laten vinden wordt voorgesteld om de
werkzaamheden langs dit gedeelte niet op 1 april maar op 15 april te laten starten. Het is tech-
nisch dan nog steeds mogelijk om de werkzaamheden voor 1 oktober af te ronden. Omdat de
werkzaamheden op 15 april starten wordt in het bestek de bepaling opgenomen dat vanaf 15
maart uitsluitend één keer per week gedurende twee uur voor en twee uur na laagwater (minst
verstoringsgevoelige periode voor lepelaars) de vegetatie in de werkstrook wordt platgereden
om de vestiging van broedvogels te voorkomen.

Wij hebben het bovengenoemde voorstel voorgelegd aan belanghebbenden waaronder de Vo-
gelbescherming, ZMF, Natuurmonumenten, Werkgroep Lepelaar en KNNV De Bevelanden. De
reacties van de geconsulteerde belanghebbenden zijn als bijlagen bij deze brief gevoegd.

Op basis van het bovenstaande vragen wij u of het genoemde faseringsvoorstel opgenomen kan
worden in de natuurbeschermingswetvergunning van het dijktraject Baarland-, Zuid-, Everinge-,
Van Hatturn-, Ellewoutsdijkpolder.
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