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Geachte heer ,

Op 8 juli 2014 ontvingen wij uw brief over aanvullende werkzaamheden aan het dijktraject Galgepolder
(Haven De Val) te Zierikzee. U vraagt of voor het herstellen van de toplaag op een gedeelte van dit dijktra
ject een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswetl998 benodigd is. Als onderbouwing heeft u
een notitie van Grontmij “Aanvullende effectbeoordeling voor de voorgenomen aanvulling OSA Haven De
Val” (d.d. 26 juni 2014) bij uw brief gevoegd. In voorliggende brief geven wij antwoord op uw vraag.

U geeft in uw brief aan dat de werkzaamheden bestaan uit het herstellen van de toplaag van open steen-
asfalt door het aanbrengen van een extra laag opensteenasfalt waar nodig. Het werkgebied loopt over een
lengte van circa 450 meter om de Galgepolder. De breedte van de werkstrook is ongeveer 2 tot 3 meter. De
uitvoering van het werk stond gepland voor de laatste twee weken van 2012. Deze werkzaamheden zijn
uitgesteld en zullen nu vier weken duren en in september 2014 plaatsvinden.

In het kader van de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet is eind december 2012 door ARCA
DIS een toetsing uitgevoerd naar de mogelijke effecten van bovengenoemde werkzaamheden op kwalifice
rende en beschermde natuurwaarden. De afweging, effectenbeoordeling en de conclusies van de toets uit
2012 worden bij uw brief gevoegde aanvallend memo van Grontmij als uitgangspunt genomen voor een
beknopte aanvullende beoordeling. Het gaat in deze afweging alleen om de verschillen in de planning en de
uitvoering van het werk ten opzichte van de voorgenomen werkzaamheden zoals die in 2012 getoetst zijn.

Overwegingen
De werkzaamheden vinden plaats in en/of grenzen aan het Natura 2000-gebied Oosterschelde. De werk
zaamheden vinden buiten het broedseizoen plaats zodat effecten op Natura 2000-broedvogelsoorten uitge
sloten zijn. De werkzaamheden vinden niet in enig habitattype plaats, zodat ook effecten op habitattypen
uitgesloten zijn. Hoewel de werkzaamheden plaatsvinden in september, een maand waarin de aantallen
doortrekkende en overwinterende vogels nog relatief klein zijn, kunnen kwalificerende niet-broedvogels het
dijktraject (of het nabij gelegen schot gebiedje) waar de werkzaamheden plaatsvinden gebruiken als hoog
watervluchtplaats. Daarnaast kunnen kwalificerende niet-broedvogels de aangrenzende bij laagwater droog-
vallende slikken gebruiken als foerageergebied. De werkzaamheden zijn beperkt (in ruimte en tijd). Boven
dien wordt er alleen overdag gewerkt en kunnen door de werkzaamheden verstoorde vogels uitwijken naar
hoogwatervluchtplaatsen en foerageergebieden buiten het beïnvloedingsgebied van de werkzaamheden in
de directe omgeving. Naast het dijktraject bevindt zich een officieel spitvak (spitvak 13) waar het jaarrond
door sportvissers bij laagwater gespit wordt naar zeeaas, waardoor er al veel verstoring in het gebied aan
wezig is. Significante effecten op kwalificerende niet-broedvogels door de werkzaamheden zijn uitgesloten.
Overige kwalificerende soorten komen niet in de invloedssfeer van de werkzaamheden voor of ondervinden
geen effect.
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Wij komen derhalve met u en de opsteller van de toets tot de conclusie dat het effectniveau dermate beperkt
is dat de wettelijke grenzen van de vergunningplicht in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 door
de werkzaamheden niet overschreden worden.

U kunt de werkzaamheden dus uitvoeren zonder dat daar een vergunning ex artikel 19d van de Natuur
beschermingswet 1998 voor benodigd is. Dit geldt onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de activiteiten
conform de beschrijving in deze brief en conform de beschrijving in (bovengenoemde) notitie van Grontmij
plaatsvinden, Wij adviseren u om (een kopie van) deze brief ter plaatse van de activiteiten aanwezig te heb
ben, zodat deze getoond kan worden aan eventuele controlerende handhavers.

Hoogachtend,

Behoort bij brief dd. 9juli 2014 met ons kenmerk: 14010733
van de afdeling Water, Bodem en Natuur

Bodem en Natuur.
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