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Geachte heer

In aanvulling op ons schrijven van 6 juli 2007 (kenmerk RMW0707768) betreffende uw aanvraag voor een
vergunning op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 voor het uitvoeren van
werkzaamheden aan het dijktraject Oud Kempenhofstede- / Margarethapolder (Tholen 3) 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,

Afdeling landelijk gebied en water

I
'"

Het Groene Woud 1, Middelburg T [0118]- 631700 www zeeland nl
Postbus 165 F [0118]- 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 yergun-

<ê':!;('"
ning. %i"z:GÄ

II~ deel. C leest u meer over het Natura 2000-gebied Oosterschelde en de instandhOUdingSdOelst~!l.!.n.·..~'(à.·~.Q~.
dit gebied. \~ .. , !J)~I

~ll
~

Deel A. De vergunning

Wij verlenen u vergunning voor het versterken van het dijktraject Oud Kempenhofste '-
der (Tholen 3) in het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Dit doen we op grond van artikel 19d, eerste lid van de Natuurbeschermingswe /, it 1 ~e vergunning
geldt in het Natura 2000-gebied Oosterschelde voor het deel dat is aangeW~ze s Vogëlnchtlijngebied.
Hierin hebben we de aanvraag voor het Habitatrichtlijngebied meegeno~e71~ iiailikel 6, lid twee, drie
en vier van de Habitatrichtlijn).

1. Ten aanzien van de Rugstreeppad dient er .
soort in het natuurontwikkelingsg~lJie
uitgevoerd te worden in de period~1tI
rasters om het natuurontwikkelin ~f.~

werkterrein koloniseren.
2. Ten aanzien van Bijenorchis di iK vastgesteld te worden of de soort nog aanwezig is in de

berm bij de overgang bij dijkR8 7, w~ar in 2004 een exemplaar is aangetroffen. De beste periode
voor deze inventarisatie zijn ~.~maandéff'juni - juli. Indien de soort er nog voorkomt, dient deze

''<./~

groei plaats te worden afge et beto~okken, om te voorkomen dat deze door werkverkeer wordt
kapot gereden. :'.ii"~'" .

3. Werkzaamheden dien!(fi-1;'Dt A eerder te beginnen bij het havenkanaal, bij dijkpaal 869. Met
deze fasering wordt vÖprlór;,{ildat verstoringsgevoelige soorten in het natuurontwikkelingsgebied
gaan broeden en v~R''o1g~~s&t'{erstoordworden door de werkzaamheden. Vogels worden op deze
manier gedwongen 'tJu;{e'ÄlwijtrErnnaar broed locaties buiten de beïnvloedingszone van het werk.

4. Om verstoring eJ}~~:ll9i~g van zo~~dieren t~ beperken, die~t twee weken voorafgaand a~n de
werkzaamheden"~e vege.tatle op de diJk gemaald te worden. Hierdoor ontstaat een ongeschikte
biotoop ~(OIil9~~IJOnden zoogdieren en deze zullen naar verwachting uitwijken naar de
omgevi ordt!tvtgetatie op de dijk kort te houden door regelmatig maaien, wordt voorkomen
dat soort s.{Bc@plekster op de dijk gaan broeden.

5. De s~~êIR~£)&st(àffajesnabij dijkpaal 858, 855 en 852 en het slik langs het gehele dijktraject dienen
na 9.éît:;er~î:aal'Jlheden in de oorspronkelijke staat en op het oude niveau teruggebracht te worden.

6. Tijdiri~\~e getféle periode van werkzaamheden dient er buitendijks geen werkverkeer voorbij
/:.Ç;'diJ~R~,alcà~,~te komen. Dit om verstoring van broedende, foeragerende en rustende vogels op de dijk

i, .' en slikken ten noordoosten van het dijktraject te voorkomen.
\':i 7. Vóór \~ maart wordt de vegetatie op het buitentalud en kruin zeer kort gemaaid.
\~8,.. De b~~êdte van werkstrook bedraagt maximaal 15 meter, gerekend vanuit de waterbouwkundige
''''-..~t~l1!$van de dijk. Voor zover mogelijk zal een smallere werstrook aangehouden worden.
9. lnaien het voorland uit slik bestaat, worden vrijkomende grond en stenen ter plaatse van de kreukel-

berm verwerkt en niet in de gehele werkstrook. De stenen en grond worden zo egaal mogelijk over
grote dijklengte verdeeld, waardoor de ophoging zo min mogelijk wordt. Perkoenpalen en overig ma-
teriaal worden verwijderd en afgevoerd.

~,,~ e aan de vergunning een aantal voor-
o ,;Jt£\f!},' licht zich aan onderstaande voorschrif-

ten onderzoek naar het voorkomen van deze
den. Er dienen drie waarnemingsrondes

gustus. Indien de soort wordt aangetroffen, dienen
~atst te worden om te voorkomen dat de padden het

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 gebaseerd;
5. de zienswijzen van verschillende belanghebbenden.

1. Voorschriften
Om de natuur in het Natura 2000-gebied te beschermen,
schriften. Tijdens het uitvoeren van uw activiteit bent u d
ten te houden.



, .

Het traject heeft een lengte van circa 3,3 Rit
land Tholen. Het traject ligt tussen dijkpaal 8
De werkzaamheden betreffen op hoofdlijl}~[1;

- Over het gehele traject wordt eeni'nieuw~ eenconstructie aangebracht.
In zowel de onder- als bovent~ ordei)overwegend betonzuilen toegepast. Alleen in het haven-
kanaai wordt over het hele p~fi ~rt\Pverlaging van breuksteen aangebracht, die wordt ingegoten
met asfalt. ~\ ..,<~
De berm wordt waar nodi "9'é1;)909d~t ontwerppeil met uitzondering van het stuk tussen dijkpaal
855 en 861, hier is be e ~fm, gezien de ecologisch waarden, op het huidige niveau te hand-
haven. ~
De nollen worden g~ dlHoor middel van een verborgen glooiing uitgevoerd met een bekleding
van betonzuilen. .
Rondom het golfme on en de boothelling zal gebruik worden gemaakt van schone koppen in
plaats van beton

~.9P snorm zoals die is vastgelegd in de Wet
aast geeft u aan dat er ook aandacht is voor de
Ite ~~tuur, cultuurhistorie (de LNC-waarden) en
.n milieu.

raject ligt op de noordwestelijke oever van het ei-
al 869.

!0"
4. Onze overweg(
Om tot deze verg'Unfilogver,lening te komen, hebben we een aantal zaken zorgvuldig afgewogen. Hieronder
leest u welke ,é3!f90rn.enleftéen rol speelden bij ons besluit.

~{/- .~"':<:~>tr,
A?.!Y ',111

* Een beooroèJÜJg van êJeeffecten is noodzakelijk
He~,~(;vefl2et~~Htdijktraject ligt binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied Oosterschelde en (signifi-
Cepit:) negàtie,~jr effécten van deze activiteit op de beschermde natuurwaarden zijn op voorhand niet uit te
slui~en. Daaroii'@moet op objectieve wijze onderzocht en passend beoordeeld worden wat de effecten van de
atttyiteiten (~~1nen) zijn. In opdracht van de initiatiefnemer is door Arcadis het rapport PZDB-R-07-032 'Pas-
senäêrbe,oor:Çlêling dijktraject Oud Kempenhofstede- en Margarethapolder (20 maart 2007) opgesteld. Naar

~e';'>,,:<*/:):;'~

ons oorëëêl bevat dit rapport in samenhang met de overige bij de vergunningaanvraag gevoegde stukken de
benodigde objectieve informatie om de effecten van de geplande activiteiten te kunnen beoordelen.

* Effecten zijn mogelijk op beschermde habitats, soorten en 'oude doelen'
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In het Natura 2000-gebied Oosterschelde zijn drie categorieën specifieke instandhoudingsdoelen te onder-
scheiden: habitats, soorten en de zogenaamde oude doelen. Bij habitats betreft het tijdelijke, dan wel per-
manente verstoring en/of onttrekking van bij eb droogvallend slik (behorend tot habitattype Grote ondiepe
kreken en baaien) of Schor (habitattype Schorren met slijkgrasvegetaties); andere kwalificerende habitatty-
pes zijn niet aanwezig langs dit dijktraject. Bij soorten betreft het mogelijke effecten op een reeks van vogel-
soorten, waarvoor instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied zijn opgesteld als nie~7~,
broedvogel; overige kwalificerende soorten komen niet in de invloedssfeer van de activiteiten voor(;óf;ótî'q~r-
vinden er geen effect door. Bij 'oude doelen' betreft het tijdelijke of permanente effecten op schelp,enrugQ);f:l't:,
en diverse flora en faunasoorten, die op het traject voorkomen. \::',~"_, .:;; "'j"

....,<~,;:~U:,r'

* Er zijn geen signific~~t n~gatieve effecten op ha~itats . . . t'0:il }!i'
In de zonde van het dijktraject komt alleen het habitattype Grote, ondiepe kreken en Qj3aleriw,,~,er.De teen
van de dijk blijft op dezelfde plaats liggen als in de huidige situatie. De kreukelberm word~l5f"é:e~. De berm
zal na het terugbrengen van het slik op oorspronkelijke hoogte grotendeels onder het slik vel1Sl~ijh~n. Het
gebruik van de werkstrook leidt tot tijdelijke aantasting van het habitattype. De tj"der' aantastifîg en de
nieuwe kreukelberm veroorzaken geen significante negatieve effecten.

* Tijdelijke effecten op overige biotopen en flora uit de 'oude doelen'
Omdat de wiervegetatie op een groot gedeelte van het dijktraject als votooën ontwikkeld is be-
oordeeld, wordt op het gedeelte van het dijktraject waar de wierveg Id is, de oude be-
kleding vervangen door betonzuilen met een ecotoplaag. Of wordt een nP.'Cleoast waarbij breuk-
steen wordt schoongeborsteld of dat het voorzichtig wordt afgestrooid .F;!1lJ~!~ti~yéislË~~nDit verbetert de
hechtingsmogelijkheden voor wieren zodat deze zich kunnen verbeteren.
De aanwezige schelpenstrandjes worden tijdelijk verwijderd. Na de en worden ze weer in de
oorspronkelijke situatie hersteld. Hierdoor ontstaan er alleen tijdel,itls~' . Significante negatieve effec-

ten ontstaan er niet. '.!T... • ~_.~tl !1;~
* Er zijn geen significant-negatieve effecten op 'Natura 2009liJo~'àfii?fl.df§'
De werkzaamheden kunnen een tijdelijk effect hebben op A I broedgevallen van broedvogels. Met
name in het binnendijks gelegen natuurontwikkelingsgebi er broedgevallen zijn binnen de beïn-
vloedingszone. Om de kans op verstoring van broedp an~ luur, Kluut en Bontbekplevier binnen het
natuurontwikkelingsgebied te voorkomen, wordt voo gjn van het broedseizoen begonnen met de
werkzaamheden vanaf het havenkanaal De kans 0 .". van het broedsucces is dan het kleinst. Zo
worden significante negatieve effecten voorkomen.

* Er zijn geen significant-negatieve
Tijdens laag water hebben de slikken lan
permanent effect is er mogelijke een
vergelijking met de totale oppervlakte
negatieve effecten voor de fn~.r~ln~r·~n,t.I~

zaamheden in de directe omgeving
voor deze soorten om te
voor. Door de werkzaamheden
lijk een frequentere verstoring ,,,Z'!o~'~1
ject als HVP voor vogels is
ving of is de verstoring gezt n
fecten zullen ontstaan.

de functie als foerageergebied voor steltlopers. Als
het oppervlakte slik door de nieuwe kreukelberm. In

·_···_--·...-' ....e is dit dermate klein dat er geen significante
lien ontstaan. Voor de tijdelijke verstoring die de werk-
ect zullen veroorzaken, zijn voldoende overige locaties
ornoevmo. Significante negatieve effecten doen zich niet
van het onderhoudspad ontstaat een tijdelijke, en moge-

en rustlocaties langs het dijktraject. Het belang van het dijktra-
voldoende alternatieve rustlocaties of HVP's in de directe omge-

van de HVP zeer beperkt zodat er geen significante negatieve ef-

* Geen negatieve effec rige soorten
~p overige flora e~,,~o~en zoals de Noordse woelmuis, Gewone. zeehond (habitatsoo~en).en soorten
Uit de 'oude' aa~gSl5eslr.ten zoals Gewone zeekat, Zeekreeft en vissen ontstaan geen significant-
negatieve effec e niet of zeer beperkt aanwezig zijn in de zone op en rondom het dijktraject.

* In combina IJSere activiteiten in de Oosterschelde veroorzaakt uw activiteit geen significant-
negatieve e~ n -w

Oo~lsaw ar andere activiteiten in de Oosterschelde treden er in gezamenlijkheid geen significan-
te . gatiev ~ec n op. We denken hierbij aan activiteiten die tegelijkertijd met uw activiteit plaatsvinden.
C ulatieve e cten kunnen zowel worden veroorzaakt door autonome ontwikkelingen (het bereiken van
e ieuw m ologisch evenwicht na het uitvoeren van de deltawerken en de verwachte zeespiegelstijging)
als ~~dlilL selijke activiteiten in het gebied zoals scheepvaart, visserij, recreatie en andere.
Door de werkzaamheden aan het dijktraject Oud Kempenhofstede- en Margarethapolder (Tholen 3) vindt
een tijdelijke verstoring plaats van vogels waarvoor de Oosterschelde als Vogelrichtlijngebied is aangewe-
zen. De denken valt aan broedvogels zoals Tureluur, Kluut en Bontbekplevier, rustende steltlopers en een-
den, en aan foeragerende steltlopers. Daarnaast zal maximaal 0,8 hectare van het habitattype 1160 verloren
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"
gaan. Verdere menselijke activiteiten, die ook een negatieve invloed kunnen hebben op de genoemde soor-
ten en habitats zijn visserij en recreatie in het gebied, maar ook werkzaamheden in het kader van het vergro-
ten van de veiligheid.

Algemene autonome ontwikkelingen
De Oosterschelde is een zout getijdenwater, dat zeewaarts en landwaarts wordt begrensd door de Storm-
vloedkering en de compartimenteringsdammen. Als gevolg van de afsluitingen zijn er zowel de str«omSnElI,-
heden als ook de dynamiek afgenomen. Er wordt geen rivierslib meer aangevoerd en de geulen i~nte rlJ'i~,
gedimensioneerd. Het gevolg is de zogenoemde 'zandhonger', dat wil zeggen dat platen, slikken e~!?,,~h9~1) j
ren eroderen om de geulen op te.vullen. ~it zorg.~ervoor ?at de oppervla~te intergetijdengebié'à~îfnijR~
afneemt met 40 a 50 ha. Het verlies van Intergetijdengebied en het verminderen van de dro<lvalàu~eté":?
kent een afname van foerageermogelijkheden voor steltlopers. In het doelendocume~va ' .' 2006 wordt
er echter rekening mee gehouden dat de teruggang van het intergetijdengebied niet gekê orden en
zijn de doelen op deze afname afgestemd.

Recreatie
De Oosterschelde vormt een aantrekkelijk recreatiegebied, vooral in de zomer. 12>_oorv~,,,den aanwezigheid
van o.a. wandelaar, fietsers, boten, (kite-)surfers, sportvissers (inclusief pief-Eln-~J\itters) KIJnnen broedende,
foeragerende, overtijende of rustende vogels en zeehonden verstoord WPrdê'l; etzgeval van de dijkverbe-
teringswerken zijn vooral de fietsers en wandelaars van belang door huWv"erst ,,,,..pe effecten op vogels. Er
kan worden aangenomen dat als gevolg van de dijkVerbeteringSWerkzaamAtàE:l~ d~1verstoring door recrean-
ten zou kunnen toenemen door de aanwezigheid van nieuwe verhard~0~rh~8äspaden indien ze dichtbij
een hoogwatervluchtplaats, een slik of schor liggen. Door het nerfrElB",én mItlgElrende maatregelen (o.a.
afsluiten van onderhoudspaden) wordt voorkomen dat er (significarif~Elgatiev?effecten van recreanten als
gevolg van de werkzaamheden optreden. Voor recreatie in het ale m~AfgElldt dat maatregelen zijn geno-
men zoals het afsluiten van kwetsbare gebieden om (significan ega' e~ffecten van recreatie op de
natuurwaarden van de Oosterschelde te voorkomen.

Visserij
Er worden verschillende vormen van visserij (boomkorvis elteelt, vaste vistuigen, mechanische en
handmatige kokkelvisserij) in het gebied uitgeoefend di~;~unner;t;.;éRten tot verstoring van vogels en zeehon-
den door geluid, voedselcompetitie en tot beSChadigjrfv~'tpe-WFwalificerende habitats zoals habitattype
1160 (grote baaien). Het bezoeken van kokkelbank 1.;4 .. A\7 ~ft'aagwater in verband met handmatige kokkel-
visserij kan een verstoring van rustende of foeragere ..' ..' {~Is tot gevolg hebben. Door de regelgeving
zoals het Schelpdierbesluit en het nemen yan i91Ver:9,!:;_en op grond van de Natuurbeschermingswet
1998 voorgeschreven mitigerende maatrég~~lbij hèt&itoefenen van.~ijvoorbeeld m~~hanische en. ~and-
matige kokkelvisserij worden negatieve errecn ,y.oedselcompetltle en beschadiging van kwalificerende
habitats zo goed mogelijk beperkt.

Dijkverbeteringswerken
Door de dijk~erbete.rin~swerken ka~.~~~ti ~9,~ijäengebied perma~.ent worden a~ngetast. De kenmerkende
pl~nten en ~.Ieren die .zlch door aanl~t~an de'ti~r:~e oeverbeschoellnçen op de dijken hebben kunnen ont-
wikkelen, blijven ook In de toeko st e~Ddhaafä. Verder kunnen broedende, rustende en foeragerende
vogels verstoord worden: .Doojl ~eff~an in vergunninge~ op grond van de Natuurbesch~rmingswet
1998 voorgeschreven rnitiqer . egel en worden negatieve effecten voor vogels en habitats verzacht
en significante negatieve eft.~ omen. Ten aanzien van het totale oppervlakteverlies aan habitatty-
pen veroorzaakt door de difk,V~,\ ngen zal er een herstelopgave geformuleerd worden.

Overige activiteiten ~;;\t

Windmolens kU9JleJJfr;t~~.~~.~)feffecten veroorzaken o.a. door geluid of leiden tot aanvaardingen. Door het
snijden van zeebrçe[nten"j(an!lèen tijdelijke en plaatselijke verstoring plaatsvinden van de functie van de
schorren als hO?~Wa~~~.~tPlaats, rust-, ~oerageer- en broedplaats voor ~ogels. Do?r betreding van het
schor kan hetAoLverstonng van de vegetatie komen. Door het nemen van In vergunningen op grond van de
Natuurbescl;ljtmi~gSw~t 1998 voorgeschreven mitigerende maatregelen worden negatieve effecten verzacht
en significantè\negati;We effecten voorkomen. Nieuwe activiteiten worden middels het verlenen van vergun-
nin!~~,tCgef~~~'~~;~:/ ..,~~.(~;
W;~hebben hfw~mee uw activiteit getoetst aan de zogenaamde instandhoudingsdoelstellingen van het Natu-
ra\~OOO-gebi1S!0osterschelde, die bestaan uit:

'"'~do.elstellingen voor vogelsoorten~~- aoelstellingen voor habitattypen en habitatsoorten
doelstellingen uit aanwijsbesluiten van de beschermde natuurmonumenten Oosterschelde-
buitendijks en Oosterschelde-binnendijks
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Meer informatie over de Oosterschelde en de instandhoudingsdoelstellingen leest u in deel C van deze ver-
gunning.

5. Zienswijzen van belanghebbenden
Op het moment dat wij uw vergunningaanvraag binnen kregen, hebben wij een afschrift hiervan verstuurd
naar: 4)

de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, /0.:i2~>"
- het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tholen. Cl, "'\:}<;\

Daarnaast hebben wij een ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage gelegd en eventuél'èjjI:>~n'9f(êb<j
benden met een publicatie in het huis-aan-huis-blad De Eendrachtbode daarop geattende ,l~ Z:i(Î:ègen%p/
die manier de gelegenheid om hun zienswijze te geven op uw aanvraag. .. ~
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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 t~atüüibescheimingswet 1998 ûpgesteld. Op 20 janüaii 2005 is er een wet aangen-
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' verstaan, voor zover niet ander.~ i '-r Id,
Gedeputeerde staten = gedeputeerde staten van de provincie waarin geheel of4Q 'tlAeels zï'h9gelegen:

gebieden als bedoeld in artikel 10a (zie hieronder), of
natuurmonumenten, of
landschapsgezichten onderscheidenlijk beschermde natuurmonu ", nt
beschermde landschapsqezlchten.

hoon
.~~nis van het gebied

peiStellingen volgens de richtlijnen uit het tweede lid vereist is.
%~ii~

Artikel 15a, tweede lid van çte 'w'w" :'schermingswet 1998
Volgens dit artikel is het ge~.9 g~eiffbeschermd natuurmonument meer vanaf het moment dat het gebied
wordt aangewezen als k_ é,", OO-gebied.

g gebied bevat. Het gaat dan om
fjtt!s~110a). Onder instandhoudingsdoelstel-
IJ

e J!~fg~bieden, voorzover dit vereist is

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

richtlijn (EEG) nummer 79/409 (Vogelrichtlijn)
richtlijn (EEG) nummer 92/43 (Habitatrichtlijn)

Artikel10a, tweede lid van de Natuurbeschermingswet 1998
Dit artikel bepaalt dat een besluit de instandhoudingsdoelst .
besluiten, zoals bedoeld in het vorige artikel (het eerste li
lingen vallen in ieder geval:

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

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

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

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

het behoud van het natuursc
het herstel van het natuursc
de ontwikkeling van het na
de natuurwetenschappeli'

Voor zover deze niet vallen 0

f 98
luit artikel10a, tweede lid) ook betrekking kan hebben

Artikel 15a, der tuurbeschermingswet 1998
In dit artikel sta dhoudingsdoelstelling voor het Natura 2000-gebied ook betrekking heeft op
eerdere doelst ericht waren op:

het bEt· ~n t natuurschoon
heti.:~[stel~a~,ret natuurschoon

nt\Nikkeling van het natuurschoon
~tû15~~tenschappelijke betekenis van het gebied.

0' eldt ook:\~ls het gebied niet langer aangewezen is als beschermd natuurmonument. We houden dan dus
do • stellinge 'filltan zoals ze waren toen het gebied nog wel aangewezen was als beschermd natuurmonu-

*>'~tme~;,
"",%;i,

Artikel1 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 aan-
gewezen gebied zoals bedoeld in artikel10a, eerste lid of artikel12, derde lid.
een verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. De-in-
standhoudingsdoelstellingen zijn hierbij het uitgangspunt. //<''''-''
de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten. C\_ );~

'\.( ,,~-j) "
Artikel 1ge van de Natuurbeschermingswet 1998 ;:;::"" <:;:/,,_j j
In dit artikel staat dat Gedeputeerde Staten bij het verlenen van een vergunning letten op d~jnstandb()u- <:..7
dingsdoelstelling en rekening houden: <ti ~;;(~, ....;J

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 ~ "l?!'?>.

- het gebied waarvan de aanwijzing in overweging is genomen, ZOalS21:l.edoeldin a'rfikèl 12, derde
I'd' ~~'"=~-:-'''1r

b. me~ ~en beheersplan dat op grond van artikel19a of artikel19b is vastge~èI8t"..è-'·
Het gaat hier om het verlenen van een vergunning zoals bedoeld in artikel819d, èerste iià:t>

'~~'>S~U
Artikel 19fvan de Natuurbeschermingswet 1998 <>" ''-('(~>,
In dit artikel staat dat voordat Gedeputeerde Staten een besluit nemen over:eè~\ vè'rgûnning (artikel 19d,
eerste lid) een initiatiefnemer van een nieuw project of andere handeli :e-!2~~~fst~enpassende beoordeling
maakt voor de gevolgen van het gebied. Daarbij houdt hij/zij rekeniQ t aê~~tandhoudingsdoelstellingen:

- als het nieuwe project of andere handelingen niet direct ve7 di! houdè~ of nodig zijn voor het be-
heer van een gebied, zoals bedoeld in artikel10a, eerst~~of i:i'~i~eI12, derde lid,
maar dit project in combinatie met andere projecten of F' elingt3~~el significante gevolgen kunnen
hebben voor het gebied. . ::_}

Artikel 199, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1994~~~
Dit artikel geeft aan dat Gedeputeerde Staten pas een vergujil' '." rtikel 19d, eerste lid) kunnen verlenen
op het moment dat zij zich ervan hebben verzekerd dat a ~e kenmerken van het gebied niet wor-
den aangetast. Dit moet blijken uit een passende be ,,4%11 als bedoeld in artikel 19f, eerste lid.

Artikel 191,eerste lid van de Natuurbeschermingsw
In dit artikel staat dat iedereen voldoende ~orgtÏ¥ 4"(~ t voor de instandhouding van een gebied:

- aangewezen op grond van artikel' . e te Ii<lJlartikel 10a, eerste lid, of
waarvan de aanwijzing in overwe n, zoals bedoeld in artikel 12.

Deze zorg houdt in ieder geval het volg ee of kan iemand redelijkerwijs vermoeden dat zijn han-
delen of nalaten nadelige gevolgen ka, e Jp, or het gebied? Dan is diegene verplicht dergelijke hande-
lingen of nalaten te voorkomen. Is dC!fni . ()~elijk, dan is diegene verplicht om alle maatregelen te nemen
die redelijkerwijs van hem kunnen w~};çlen g~è-~g(j om die gevolgen te voorkomen. Kunnen de gevolgen niet
worden voorkomen, dan is diegef1e v't~lic;ht de'Z1tzoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. e
Uitgangspunt is allereerst de i~l&9-=gsdoelstelling voor gebieden die aangewezen zijn op grond van
artikel 10a, eerste lid. Daar{l~~s..ut{ELI1J.,~riwe als uitgangspunt de wezenlijke kenmerken van een gebied,
aangewezen op grond van artikel~fOYeerste lid.

Artikel V, eerste lid, van~)an 20 januari 2005 tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998
De Wet van 20 janu,aî:i~20Q~houdt een aantal wijzigingen in van de Natuurbeschermingswet 1998. Deze
wijzigingen hou(j~~ersa':fid:;@et Europeesrechtelijke verplichtingen.
Artikel V, eerste lidvàn~ct~.z.eWet, bepaalt dat de besluiten van de Minister van Landbouw, Natuur en Voed-
selkwaliteit totlaanwjjzlng-v~n Vogelrichtlijngebieden, gelden als besluiten als bedoeld in artikel 10a van de
NatuurbeSC~~ngsey 1998.

Arti)<f[}n-!!.r~/è'li~erde alinea, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen
van(21 mei 1·992
D~ze richtlijn gáat over de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (de Habita-
trib~tlijn). In diJ~rtikel staat dat elke lidstaat op basis van de criteria van bijlage III (fase 1) en van de relevan-
te ~e1en~8hjvPelijke gegevens een lijst van gebieden voorstelt, waarop staat aangegeven welke typen na-
tuurliji<Efh~bitats van bijlage I en welke inheemse soorten van bijlage 11in die gebieden voorkomen. Voor
diersoorten met een zeer groot territorium komen deze gebieden overeen met de plaatsen, binnen het na-
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
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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 informatie
over elk gebied. Deze informatie omvat een kaart, de naam, de ligging en de oppervlakte van het gebied,
alsmede de gegevens die zijn verkregen uit toepassing van de in bijlage III (fase 1) vermelde criterlar-en
wordt verstrekt op basis van een door de Commissie volgens de procedure van artikel 21 opgesteld::forTnu-
. l( " "'"lier. ~~)).;~\

Artikel 4, tweede lid van de Habitatrichtlijn ~ ~~))
In artikel 4, tweede lid, derde alinea stelt de Commissie de lijst van gebieden van communau(ai;6:elang vast;'
waarop de gebieden staan aangegeven met een of meer prioritaire typen natuurlijke,habitäfSbf een ê)t meer
prioritaire soorten. " ~ ~

Artikel 4, vijfde lid van de HabitatrichtJijn <::,,,, ~l .~
Dit artikel bepaalt dat de bepalingen van artikel 6, tweede, derde en vierde lid van~deJj"lal5itatriëhtlijn gelden,
zodra een gebied op de lijst is geplaatst die bedoeld is in het tweede lid, derde alinèa~

Ar:ike~ 6 tweede lid va~ de Habitatrichtlijn & . .
Dit artikel stelt dat de lidstaten passende maatregelen treffen om ervoor'te£~or eCl_<.1atde kwaliteit van de
natuurlijke habitats en de habitats van soorten niet verslechterd in de specî~l~esctièrmingSzOnes. Ook
zorgen ze ervoor dat er geen storende factoren optreden voor de soort arvdor de zones zijn aangewe-
zen. Dit geldt voorzover die factoren een significant effect kunnerfh CiJ.,bijwordt gelet op de doel-
stellingen van deze richtlijn.

Artikel 6 derde lid van de Habitatrichtlijn r
In dit artikel staat dat voor een plan of project een passende beöorSelin emaakt moet worden van de ge-
volgen voor het gebied. Dit geldt voor een plan of project d9!;!iliefdfjt erband houdt met het beheer van
het gebied of niet direct nodig is voor het beheer van het g~5IêJ~J$Mpardit plan of project kan afzonderlijk of
in combinatie met andere plannen of projecten significante'5g.~V01~? hebben voor een gebied. Bij de beoor-
deling moet rekening worden gehouden met de instandho~rng~96elstellingen van dat gebied.

/7'~'::Î.:.'·~
De bevoegde nationale instanties geven slechts toe~ren;(t{intvoor zo'n plan of project:
-_ nadat zij d.e zekerheid hebben dat het de natuurlï~~erken van het betrokken gebied niet zal aan-

tasten, en, ~ ~;
- nadat zij in voorkomend geval inspraakmqg IJ den hebben geboden.
Ze letten hierbij op de conclusies van de be~I:':" in 'Slnde gevolgen voor het gebied. Ze geven toestem-
ming onder voorbehoud van wat dat in Iidt~-;st

.6f~
EZ-
[

Artikel 6, vierde lid van de HabitatrichtJOn,l\,.
Artikel 6 lid 4 van de Habitatrichtlijn 'tltd~'tio ren een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de
beoordeling van de gevolgen voor ebiea~ijillpntstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende
redenen van groot openbaar be~q(]g, ~,;iJ!begrfprvan redenen van sociale of economische aard, toch moet
worden gerealiseerd, de lidsta~H:îIl~;nqpjge' compenserende maatregelen neemt om te waarborgen dat de
algehele samenhang van Nat~f:a fPoo\f;jewaard blijft. De lidstaat stelt de Commissie op de hoogte van de
genomen compenserende .... . ,- ~lr~;!)~Wanneer het betrokken gebied een gebied met een prioritair type
natuurlijke habitat en/of eeri ire soort is, kunnen alleen argumenten die verband houden met de men-
selijke gezondheid, de o~ ",veiligheid of met voor het milieu wezenlijke gunstige effecten dan wel, na
advies van de Commis te dwingende redenen van grootopenbaar belang worden aangevoerd.
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2. Beleid

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedsel kwaliteit heeft de Oostersehelde aangewezen als speciale
beschermingszone. Dit heeft hij gedaan op grond van de Vogelrichtlijn. De Oostersehelde is een Natura
2000-gebied (artikeI10a, 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 met E
peesrechtelijke verplichtingen.

Nog niet aangewezen
De Habitatrichtlijngebieden zijn nog niet aangewezen conform artikel10a, eerste lid, ~~n
mingswet 1998. Op 8 december 2004 heeft de Europese Commissie de Habitatl'iqhtr,4 eble , die door
Nederland zijn aangemeld, op de communautaire lijst geplaatst. Totdat de formèiêf~ _"'i1'gsprocedure is
voltooid gaan we u~tvan het ~olgende. We ~om~n artikel 6 van d.e Habitatrichtlij~\na ,lt1~,~nberoep op de
rechtstreekse werking, of we Interpreteren richtlijnconform de artikelen 199'T~nv der. "qw

',):/'h

Wel aangemeld
In 2003 heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Oostersehelde bij de{iE
Commissie aangemeld als speciale beschermingszone (artikel 4, lid 1 van de Habitatrichtlij f''Y

Communautaire lijst 4'lb.
Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lij~t~v~§,ge eld voor de Atlantische
biografische regio. Nederland hoort bij deze regio. Zodra een gebied 0 mtmynautaire lijst is geplaatst,
zoals nu dus het geval is, zijn de bepalingen van artikel 6, tweed è lid van de Habitatrichtlijn
voor dat gebied van toepassing.
Dat betekent dat we een aanvraag tot vergunningverlening (ex aW~J 1 .' \~rste lid, van de Natuurbe-
schermingswet 1998) rechtstreeks aan artikel 6, tweede, derde ~.~vierdeJia; van de Habitatrichtlijn moeten

!'<ic \:n
toetsen. Dit moet op grond van artikel 10 van het EG-verdrag 0' moaient dat een derde belanghebbende
hierom vraagt. Het kan ook betekenen dat we artikel 19d, eE1~~t . (fi~ns de bepalingen uit de Habita-
trichtlijn moeten uitleggen wanneer het beschermde natuy 1&;;'W t overlapt met het Habitatrichtlijngebied.

Jurisprudentie
We wijzen u op een uitspraak van de Raad van Stat ~,.e ruari 2007 waarin naar het oordeel van de
Afdeling niet kan worden aanvaard dat de reikwijdte k!!ïgssfeer van de in artikel 19d, eerste lid, van de
Natuurbeschermingswet 1998 opgenomen verbodsb ~i'(jie is gekoppeld aan de vergunningplicht, via
interpretatie van het communautaire recht wor n,' terwijl deze uitbreiding niet kenbaar is voor de
adressanten van de verbodsnorm. Daarbi Àl'geling mede in aanmerking dat tegen overtreding van

fj)0
dit voorschrift door middel van bestuursd nd kan worden opgetreden en deze overtreding
tevens ingevolge artikel 1a van de Wet 0 sche delicten een economisch delict oplevert. Ver-
weerder was derhalve in de onderhavig e niet bevoegd om op basis van artikel 19d van de Na-
tuurbeschermingswet 1998 vergunnin

Natura 2000-doelendoc
Het ministerie van Landö ....:h. uur en Voedselkwaliteit heeft ambtelijke concepten van het Natura 2000-
doelendocument.,en;:~ QJtf~elildOcumenten voor de verschillende Natura 2000-gebieden voor commentaar
aan overheden L0' ~fMpf>elijke organisaties voorgelegd. Onder deze gebieden valt ook de Ooster-
seheide. Dit de erie in december 2005.
In het docum~!i gaven voor de verschillende Natura 2000-landschappen geformuleerd. Voor-
beelden vanA~ .dschappen zijn Duinen en Noordzee, Waddenzee en Delta. In juni 2006 heeft de Minis-
ter van Lanclli' w, Namur en Voedsel kwaliteit dit doelendocument vastgesteld.

In~~t1ndhou ~A Istellingen
Inti~muari 200j'leeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de ontwerpbesluiten voor 111
Nat~!a 2000-g~bieden ter inzage gelegd. De Oostersehelde valt onder deze 111 gebieden.
In d~lilii~rpbesl.uiten zijn de. kernopgave uitgewerkt in voorlopige algemene instandhoudingsdoelstellin-
gen en In~s1andhoudlngsdoelstellingen voor habitattypen en -soorten en/of vogelsoorten. Het Natura 2000-
doelen document en het ontwerpbesluit voor de Oostersehelde worden in de overweging bij de aangevraag-
de vergunning betrokken. Meer over de instandhoudingsdoelstellingen leest u in deel C van deze vergun-
ning.

rude I~~an het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap-
~ak van' 31 maart 2000 in de zaak Texel (E01.97.0178; AB
omen aan de vraag of een artikel van de Habitatrichtlijn rechtstreekse
an toepassing zijnde nationale recht richtlijnconform kan worden

Zoals de Afdeling op grond van de
pen eerder heeft overwogen in hqêX u
2000/302) moet, alvorens wor r i±Wt),,,,,,,

werking heeft, worden nageg
geïnterpreteerd.
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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
Oostersehelde is de hoofddoelstelling als volgt:
'Het behoud en zo mogelijk versterking van de natuurlijke waarden, met inachtneming van de basisv.por-
waarden van een maatschappelijk functioneren van het gebied, waaronder vooral de visserij, wordCbegre"",

, ( I ,

pen. ~'"~ \_:,.""'Ä\

in 2000 is de Stuurgroep Oosterschelde opgeheven en kwam de beleidsuitvoering in handen van \h~~~l;>èe/'j') )
stuur van het in 2000 opgerichte Nationaal Park Oosterschelde. Het Beheers- en Inrichtingsg~an~I';J~~iona~
Park Oosterschelde zet het beleid van het Beleidsplan Oosterschelde 1995 voort. Het Nati naai Park)Oos-
terschelde heeft dit inrichtingsplan in 2001 vastgesteld. (It "V

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

met ons kenmerk: Pagina 10 van 15



Deel C. Gebiedsbeschrijvingen en instandhoudingsdoelstellingen Oostersehelde
J

Hieronder leest u in paragraaf 1 een algemene gebiedsbeschrijving van het Natura 2000-gebied Ooster-
schelde. 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
besluiten van de Natura 2000-gebieden zijn vastgesteld.

1. Gebiedbeschrijving van de Oostersehelde

1.1Oostersehelde

Het gebied Oosterschelde is een onderdeel van het voormalige estuarium van de SC~I
Oosterschelde van de zee afgesloten door een stormvloedkering, die de getijdefi" enige mate
toelaat. Als gevolg van de getijdenstromen vinden erosie- en sedimentatieproces it veroorzaakt
een wisselend patroon van schorren, slikken en droogvallende platen (hetinter " ~ed), ondiep water
en diepe getijdengeulen.
In de monding van de Oosterschelde bevinden zich de diepste stroornqgul ijk een diepte be-
reiken van 45 meter. Tussen deze stroomgeulen en in het gebied ten OOStEt!;J4~Y~~!Zeelandbrug bevinden
zich uitgestrekte gebieden met ondiepe wateren met zandbanken. In he '" '~~rf1'
noorden van het gebied komen grote oppervlakten slikken voor. ''\i,;;V

Binnendijks worden langs de oever een groot aantal karrenvelde en e ~eekrestanten tot het gebied _
gerekend. Deze gebieden bestaan voornamelijk uit vochtige graslan el1l~ open water. Het water, het inter-
getijdengebied en de binnendijks gelegen gebieden vormen sarl1i~1i'n'etleefJtlilieu voor de rijke flora en fauna
van het gebied. De grote variatie aan milieutypen in het gebied Q~at gep'\ard met een grote diversiteit aan
dier- en plantensoorten. Deze variatie aan milieutypen wordt be~ald dQ6'rfactoren als getij, stroming, water-
temperatuur, hoogteligging, waterkwaliteit en sedimentsame~stell~'Jf'

Vogelrichtlijngebied Oostersehelde
De Oosterschelde is aangewezen als Vogelrichtlijng7e: e.l{ ateren (zout), intergetijdengebied, schor-
ren en binnendijkse gronden (o.a. brakke inlagen) v~m tpelijk samen het leefgebied van een aantal
vogelsoorten dat beschreven staan in de VogelrichU" ijlage I van de Vogelrichtlijn staat een aantal
vogelsoorten opgenoemd dat in de Westerscheld rehied heeft (artikel 4.1). Ook fungeert het ge-
bied als broed-, rui- en overwinteringsgeb' l~ats in de trekzone van andere trekvogelsoorten (arti-
keI4.2).
De begrenzing van het Vogelrichtlijngebi en dat we het voortbestaan en/of de voortplanting van
de vogelsoorten zo veel mogelijk onderst ebied vormt een in landschappelijk en vogelkundig
opzicht samenhangend geheel dat de • els zo soed mogelijk beschermt.

Habitatrichtlijngebied Oosterseheld
Het gebied Oosterschelde behoort Natu .OOO-landschap 'Noordzee, Waddenzee en Delta'. De be-
grenzing van het HabitatrichUijngebied • ~erschelde is bepaald aan de hand van de ligging van de natuur- e
lijke habitats en de leefgebie..de~....v~ <ttsoorten waarvoor het gebied is aangewezen. Daarnaast omvat het
begrensde gebied ook natuurJkiiCfen,iie integraal onderdeel uitmaken van de ecosystemen waartoe de
betreffende habitattypen en\iefge_.äen van soorten behoren. Ook nieuwe natuur valt binnen dit gebied, als
dit noodzakelijk is om be~eigCfe en schaarse habitattypen en leefgebieden van soorten te herstellen. Bij de
keuze en de afbakening~lindlq,fbieden hebben is alleen rekening gehouden met vereisten die te maken
hebben met de insta$holtding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.

~~
2. Instandhou . . ~ellingen van de Oostersehelde

2.1 Hoofdlij . n van g Natura 2000-doelen
De OQstersc~lde behoort tot de Natura 2000-gebieden. In juni 2005 heeft het ministerie van Landbouw,
NatULJf[tlMf~~lm!Swaliteit de Natura 2000-Contourennotitie uitgebracht. Hierin staan de kaders voor de
N~1tra 2000-ë!.IJ0elen.Hieronder leest u enkele hoofdlijnen van deze doelen.

Dleelen~
"_~ijaFagen 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 Natura 2000-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 instápdhou-
ding. Dit geldt voor de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn gefotófe~~;&h

De doelen zijn verder uitgewerkt in het doelendocument van juni 2006 en de ontwerpbesluiten die"'e;1!I!i!}I~0v8
ter van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 9 januari 2007 ter visie heeft gelegd. ...0" ~

Voor alle grote wateren geldt dat behoud of herstel van de ruimtelijke samenhang tus~en
platen en kwelders (of schorren) en de bijbehorende sedimentatie- en erosieprocessen ~
zijn.

2.2 Kernopgaven voor de Oostersehelde
In het doelendocument is voor de Oosterschelde een aantal kern opgaven geform
• Behoud van slikken en platen voor rustende en foeragerende nlet-broê \:l\. vo

voor de gewone en grijze zeehond. •
• Behoud en herstel van schorren en zilte graslanden (buitendijks) met áll~

overgangen, verscheidenheid in substraat en gedijregime en als hoogw~fe plaats.
• Behoud en ontwikkeling van kwaliteit binnendijkse brakke gebiede~8Qr"n se woelmuis en voor

broedvogels (kluut, sterns) en als hoogwatervluchtplaats, ové~ ,tt# ;;'<iiruvenen(veenmosrietlanden)
brakke variant van ruigten en zomen (harig wilgenroosje), se ziltegraslanden (binnendijks) en
als hoogwatervluchtplaats.

2.3 Instandhoudingsdoelen voor de Oostersehelde
De kernopgaven zoals u ze hierboven heeft gelezen, zijn in- -êt
2007 vertaald in instandhoudingsdoelen.

,' esluit' Oosterschelde' van 9 januari

Voor de habitattypen zijn de volgende doelen opgen~JIl
• H1160 Grote, ondiepe kreken en baaien: behou{F e'9Ppervlakte en verbetering van de kwaliteit.
.;';' H1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en~zC!~·ge~,èden met Salicornia spp. en andere zoutmln-
. nende planten: uitbreiding van de oppervla ~"1~'ifoud van de kwaliteit van zilte pionierbegroeiin-

gen, zeekraal (subtype A).
• H1320 Schorren met slijkgrasvegetati .0 •• ' mI aritimae): behoud van de oppervlakte.
• H1330 Atlantische schorren (Glauco-Pl;ffc7'tfê1l maritimae): behoud van de oppervlakte en de kwali-

teit van de schorren en zilte graslan9éft7'6'lJiten ijks (subtype A) en uitbreiding van de oppervlakte en het
behoud van de kwaliteit van schon: Al n zilt~graslanden, binnendijks (subtype B).

• H7140 Overgangs- en trilveen: 4j~1:> ""ra~7¥~nde oppervlakte en verbetering van de kwaliteit van over-
gangs- en trilvenen, veenmosrie~~ eri'(s~pe B).

Voor de habitatrichtlijnsoorten z:i ~l'~nde d~elen opgenomen:
• H1340 Noordse woelmuis'ru /q IdJ~gvan de verspreiding, de omvang en het behoud van de kwaliteit

van het leefgebied voor,~ " r i~ing van de populatie.
• H1365 Gewone zeehoM:I~ ,)~an de omvang en de verbetering van de kwaliteit van het leefgebied

voor uitbreiding van« 0' latie voor een regionale populatie van ten minste 200 exemplaren in het
Deltagebied.

Voor de broedv~,#>. . n de volgende doelen opgenomen:
• Behoud van éÎé1W~rnvangen de kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor de populatie van

het Deltagebie,d Vlf~1
._",_::'_~'-'-'_""-:::"':'~~'

o A132'Kluut'Ç)h
o A 13:f"Bpntbekf:5îevier
O(",'~191 G~ote stern/ .". " -' __....r:h <: x,

~O A193\Visdief ten minste 6.500 paren;t j 0 A195\~~ergstern ten minste 300 paren.
• ~:y.itbreidir~§jvan ?e omvang en/of v~rbetering van de kwaliteit van het leefgebied, met een draagkracht

V.8(),~d7jlBopulatlevan het Deltagebied van:
o ''''Ä1'38 Strandplevier ten minste 220 paren.

• Behoud van de omvang en de kwaliteit van het leefgebied, met een draagkracht voor een populatie van:
o A 194 Noordse stern ten minste 20 paren.

ten minste 2.000 paren;
ten minste 100 paren;
ten minste 4.000 paren;
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Voor de nief-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 A053Wilde 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 vOQ~
o A142 Kievit gemiddeld 4.500 v /'
o A144 Drieteenstrandloper gemiddeld 260 vo
o A149 Bonte strandloper gemiddeld 14.~_ge
o A157 Rosse grutto gemiddeld 4.f.~0 ~g~
o A160 Wulp gemiddeld 6.4' . gels
o A161 Zwarte ruiter gemiddeld 31 els'
o A162 Tureluur ge~d~ ~ ogels
o A164 Groenpootruiter gerriiq&td 1 gels
o A169 Steenloper gemidae~ gels

We gaan hierbij steeds uit van het seizo~g '. ~e.
• Behoud van de omvang en de kwalifeit v t leefgebied van:

o A037 Kleine zwaan • '-
• Behoud van de omvang en de v eteri~an de kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor

een populatie van: .-'
o A143 kanoet . 41.700 vogels

2.4 Instandhoudingsdoelstelling,en trsus 'oude doelstellingen'
Naast de doelstellingen valifuit~l- en Habitatrichtlijn blijven ook de doelstellingen vanuit de aanwijzing
van de Oosterschelde als b~chermä natuurmonument van kracht. Deze doelstellingen hebben betrekking
op de doelstellingen voo • ud, het herstel en de ontwikkeling van het natuurschoon of de natuurwe-
tenschappelijke beteken .' deelgebied (artikel 15a, derde lid, Natuurbeschermingswet 1998). En wel
zoals het is bep~lilet.'ili"alien besluit. We noemen dit verder: 'de oude doelen'.

Gaan deze oude aoeIS~~gen over Natura 2000-waarden, dan vallen ze onder de instandhoudingsdoelstel-
lingen zoals u ~lftiervool' fleeft gelezen. In een aantal gevallen is het onmogelijk om zowel de oude doelen
als de Natura 200~elen te bereiken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn omdat de doelen om tegenstrijdig
beheer vragem.In die gevallen gaan de Natura 2000-doelen voor. Dit doen we om de Europeesrechtelijke
verQI~~en na ~omen.
Inlf.~t in vo~ereiding zijnde beheerplan voor het Natura 2000-gebied worden de oude doelen in ruimte en
tij,uitgewerkt Net als de overige instandhoudingsdoelen. Ook wordt dan uitgewerkt waar, gezien de oude
do . ,acht Itgang van het natuurschoon de natuurwetenschappelijke betekenis toegestaan wordt ten

tura 2000-doelen.

2.5 De oude doelen voor de Oostersehelde
Binnen het Natura 2000-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 verschejäE:)n-

heid. ~=~
.. Behoud van de waardevolle levensgemeenschappen die te danken zijn aan de verschelde ..i.'t'. ,él~.v..a i..'I. )J*)~--\

milieuomstandigheden. . ~.'•....~.'.. ;V J.))
• Behoud van: ~ .d

o minder algemene tot zeldzame plantengemeenschappen (blaaswier, darmwierveg~f~, 1(~!9en
groot zeegras, Engels slijkgras, zeekraal, zeeaster, kweldergras, schorrezoutQras, lá6\!?00r, zee-
weegbree, gewone zoutmelde, strandkweek, zeealsem, rood zwenkgras, zilte r6§:;:;F'9~Ik:k(9id,Engels
gras, schorrekruid, strandmelde, spiesmelde, reukloze kamille, klein slijkgrastknoiswi~r" groefwier
en suikerwier), ~

o het nationale en internationale belang als overwinteringsgebied, doortrek ermanente ver-
blijfplaats voor een groot aantal vogelsoorten (scholekster, kanoetstrancllop, estrandloper,
wulp, tureluur, zilverplevier, steenloper, smient, pijlstaart, bergeeriêJitç,otg'(L~''T'I?_randgans,kleine zwa-
nen, kolganzen, rietganzen, tureluur, wilde eend, visdief, bontbekplé'\iièr-;l'stfanèlPlevier en kluut)

o de aquatische zoutwaterlevensgemeenschappen (zeepokken, rTios~eleÎîi,'Rç~kels, platte slijkgaper,
wadpier, draadworm, zager, nonnetje, zeeduizendpoot, wadslakje, lriî<r4i~:Strandkrab, garnaal, slijk-
garnaai, wilde mosselbanken, fauna van dijkglooiingen m~ z~.I(~iTR,~~,,,zeeèlahlia's, zeeanjelier,
sponzen, oesters, alikruiken, zeepokken, kreeft, zeekat, fë~,"hderpactzyzeenaald, zwarte grondel,
botervis, snotolf en harnasmannetje)

o met vele soorten plantaardig en dierlijk plankton en viss~e~ch char, bot, tong, haring en sprot)
dankzij de goede waterkwaliteit en het (potentiële) leefg:è,bied v8,'orde zeehond.

• Behoud van het weidse karakter en ongereptheid uit een oo'9~unt v~~ natuurschoon."<4~'
Voor 'Oosterschelde-binnendijks' gaat het om de volgend o~t~
• Behoud van het gebied, in samenhang met de binnen, ~rn~tuurgebieden, als internationaal belangrij-

ke schakel in een samenhangend systeem van ~.,...,.,.,a!er....~.iJ.!<e...ge~ièden in de West-Palearctische trekzone
voor vogels. ut If ~

• Behoud van de inlagen, karrevelden, kreekrestèÎ1~~nder)kooien en een graslandgebied. -
• Behoud van de belangrijke ecologische en geol;J,~~IQ'~che relaties met de Oosterschelde.
• Behoud van de kenmerkende grote ge:orQ<frl~i~he, bodemkundige en hydrologische verscheiden-

. "'-l.\ \i.\
held. "'~\ 1)

• Behoud van de waardevolle levensger:n.~e~~~h~p&én dankzij de verscheidenheid in milieu-
omstandigheden, met name die van J'e'tijlit Öffile en brakke milieus van gradiëntsituaties van zout
naar zoet en van nat naar droog.

• Behoud van: It.
o ~~g~~~!i;p~~.leefgebied vO~~i:'",' ~' mol, wezel, bunzing, hermelijn, noordse woelmuis en

o minder algemene tot z~taza:r:peplaAtengemeenschappen, waarin zeldzame plantensoorten voorko-
men zeekraal, SChOrrE!;) '. ~~éhorrezoutgras, kweldergrassen, zilte rus, zeeaster, melkkruid, kam-
gras, rood zwenkgras "gerät duizendblad, kattedoorn, kleine klaver, riet, zeebies, spiesmelde,
slanke waterbies, rh' öû{gras, valse voszegge, zomprus, ruppia, schedefonteinkruid, zilte wa-
terranonkel, za~wji~~ duinriet, zeegroene zegge, moeraswespenorchis, bleekgele droogbloem,
stijve ogentroosff:!êüi .. :r, rn, fraai duizenguldenkruid, zilte zegge, lidsteng, rode waterereprijs, mat-
tenbies, zeer '" €ne rus, kleine lisdodde, brede stekelvaren, wijfjesvaren, moerasvaren,
veenmos'''o , moeraswilgenroosje, waterzuring, lisdodde, oeverzegge, cyperzegge, tweerij-
ige zegg egge, braam, galigaan, geelhart je, rietorchis, greppelrus, krielparnassia, kwel-
derze~.!;Jet,~tr . ~_et, zeewinde, blauwe zeedistel, harig wilgeroosje, rietzwenkgras, lamsoor, gevlek-
te orcj~fs,"'tën9:r fonteinkruid, gedoornd hoornblad, waterranonkel, kweek, grote brandnetel, breed-
bladl~, orch'iS~addertong, gewone vlier, meidoorn en hondsdraf).

9~::;:'êehÇ?uCi'~lsbroedgebied (bosrietzanger, rietzanger, rietgors, kleine karekiet, waterhoen, meerkoet,
/// dàä~Ji[S,'ki'èvit, scholekster, tureluur, grutto, kluut, bontbekplevier, strandplevier, kokmeeuw, visdief,
U noord~~ stern, eenden, kleine plevier, tjiftjaf, winterkoning, spotvogel, bruine kiekendief en blauw-
'., \ borst)!£foerageergebied (kluut, tureluur, kievit, grutto, smient, rotgans) en pleisterplaats van nationaal

~"'>_~_I")_in(èfnationaalbelang voor kust- en weidevogels, ganzen, eendachtigen en steltlopers.
• Bètl'oud'Yan de variatie in de elementen water, land, dijken, vegetatietypen en vogelrijkdom uit het oog-

punt van natuurschoon.
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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 Natura 2000-gebieden zijn vastgesteld.
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