
bericht op brief van: 20 december 2012

uw kenmerk: 2012031508

ons kenmerk: 13002663/NB.09.039

afdeling: Water, Bodem en Natuur

bijlag«n):

behandeld door.

doorkiesnummer.

• onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998

verzonden: 30 JAN. 2013

•

Geachte heer Stouten,

Nr.:

Middelburg, 29 januari 2013

Op 7 januari 2013 ontvingen wij uw brief over de door u voorgenomen aanvullende werkzaamheden aan een
deel van het dijktraject Haven de Val, pOlder Zuidhoek, Zuidemieuwlaîïd- en Gouweveerpolaer, gelegen in
de gemeente Schouwen-Duiveland. U vraagt of voor deze werkzaamheden een vergunning Natuurbescher-
mingswet1998 benodigd is. De aanvullende werkzaamheden zijn door Arcadis op hun natuureffecten beoor-
deeld. Het resulterende memo 'Toetsing werkzaamheden 2012 dijktraject Haven d.eVal" (d.d. 20 december
2012) heeft u als bijlage bij uw brief gevoegd. In voorliggende brief geven wij antwoord op uw vraag.

U geeft in uw brief aan dat in 2012, tijdens een inspectie, geconstateerd is dat op een deel van de zeewering
het aangebrachte open steenasfalt, ter plaatse van de overgang van deze constructie naar de overlaging,
niet dik genoeg is. Deze constructie is in 2010 tijdens de dijkverbetering ter plaatse aangebracht. Hiervoor
hebben wij u eerder vergunning verleend (ons kenmerk 09033732/NB.09.039, d.d. 13 oktober 2009). U gaat
daarom een extra laag opensteenasfalt aanbrengen om de overgang te versterken. Het werkgebied loopt
over een lengte van circa 450 meter om de Galgepolder. De breedte van de werkstrook bedraagt ongeveer
2 tot 3 meter.

In de brief van 31 augustus 2012 (kenmerk 12020263/NB.09.039) hebben wij aangegeven dat u deze werk-
zaamheden kunt uitvoeren zonder dat daar een vergunning ex artikel 19d van de Natuurbeschermingswet
1998 voor benodigd is. Dit gold onder de voorwaarde dat de activiteiten conform uw beschrijving in uw brief
(uw kenmerk 2012020991) zouden worden uitgevoerd. In deze brief stond aangegeven dat de werkzaamhe-
den in september en oktober 2012 zouden worden uitgevoerd. Door omstandigheden zijn de werkzaamhe-
den in die periode niet uitgevoerd. U vraagt nu of voor het uitvoeren van de werkzaamheden in de periode
half februari - eind maart 2013 een vergunning Natuurbeschermingswet 1998 vereist is.

In een telefoongesprek op 23 januari 2013 met de heer heeft de heer van
Projectbureau Zeeweringen aangegeven dat er op bovengenoemde dijktrajecten vanwege het broedseizoen
geen werkzaamheden meer plaatsvinden na 14 maart 2013. Indien de werkzaamheden op deze datum niet
afgerond zijn dan zullen de werkzaamheden in september en oktober 2013 worden hervat.

Overwegingen
De aanvullende werkzaamheden zullen binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied plaatsvinden. Ze
worden alleen uitgevoerd op de met stenige materialen beklede delen van de dijkglooiing. Directe of indirec-
te aantasting van beschermde habitattypen zal daarom niet optreden en van verslechtering zal dus geen
sprake zijn. Zeehonden komen hooguit incidenteel in de directe omgeving van de werkzaamheden voor.
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Noordse woelmuizen leven niet in de directe omgeving en ge dijkglooiing zelf vormt geen geschikt leefge-
bied voor deze soort. Effecten op beide soorten zullen daarom niet optreden. De werkzaamheden zijn van
korte duur (maximaal 4 aaneengesloten dagen) en zullen afhankelijk van de temperatuur (minimaal 10 gra-
den Celsius) zo vroeg mogelijk in de periode 15 februari 2013 tot uiterlijk 15 maart 2013 plaatsvinden. Als de
temperatuur in deze periode te laag is om de werkzaamheden uit te voeren, dan worden de werkzaamheden
in september of oktober 2013 uitgevoerd. Deze periodes zijn buiten de broedperiode van vogels gelegen.
Enige effecten kunnen optreden op niet-broedende vogels, hetzij foeragerend op de langs het dijktraject bij
laagwater droogvallende slikken, dan wel overtijend op hoogwatervluchtplaatsen in de directe omgeving, die
zich met name aan dé zuidoostzijde van het aanliggende schor Het Stelletje bevinden, op meer dan
200 meter afstand van de werkzaamheden. De bij laagwater droogvallei1de slikken langs het dijktraject zijn
volgens de toegankelijkheidsregeling in de Oosterschelde toegankelijk voor menselijke betreding. Daarnaast
is er op deze slikken een officiêle spitlocatie gelegen waar bij laagwater het jaar rond gespit wordt naar zee-
aas. Van verstoring in het gebied is derhalve al sprake. Vogels wennen hieraan of verkiezen een alternatief
(deel)gebied. Extra verstoring van vogels kan zeker optreden, maar de werkzaamheden zijn in onlVang en
tijdsduur beperkt. Eventueel verstoorde aantallen zijn niet dermate groot en mogelijkheden om naar andere
(deèl)gebieden uit te wijken zijn voldoende aanwezig, zodat van significant negatieve effecten geen sprake
zal zijn. Wij komen derhalve met de opsteller van het memo tot de conclusie dat het effectniveau dermate
beperkt is dat de wettelijke grenzen van de vergunningplicht in het kader van de Natuurbeschermingswet
1998 niet overschreden worden.
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