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Geachte heer/mevrouw,
Ten aanzien van uw verzoek ter verkrijging van een vergunning ex artikel19d van de Natuurbeschermingswet
1998 voor het uitvoeren van werkzaamheden aan het dijkvak Voorhaven Hansweert, is een concept besluit
opgesteld.
Wij stellen u hierbij in de gelegenheid om uiterlijk 19 maart 2006 uw zienswijze m.b.t. het concept besluit bij
'ons naar voren te brengen. Indien wij op die datum geen reactie uwerzijds hebben ontvangen, dan nemen wij
aan dat u geen gebruik wenst te maken van de gelegenheid tot het naar voren brengen van uw zienswijze.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw
bij de provincie Zeeland, telefoon 0
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onderwerp:

verzonden:

Geachte heer/mevrouw

1. Inleiding
In uw bovengenoemde brief, die op 3 novembéi~}2.i.i.(f5;ii§:~~)hfl,arlci~ri';\t,èoÓ':7''''''''''
artikel 19d van de Natuurbeschermingswet
1998·~~;;<~<,1!:;;:':·
Voorhaven Hansweert te Reimerswaal, gelegen in c.q. nr".n71:>[flii:~ii·::'n dij',W:.Ê~$f!~rslchE~J4~~~;.è;,j;,:.~;,;.;,;.;s';,.
De Westerschelde geniet wettelijke bescherming op gror:1dl~§ti:;~rti
1998.
De ontvangst van uw aanvraag is op 11 november 2005
Bij brief van 31 januari 2006 (kenmerk 0601357/0511131)
drie maanden.

heb ik

Uw aanvrage heeft betrekking op het dijkgedeelte tussen de dijkpalen
op figuur 2 behorende bij de bij uw aanvraag gevoegde planbeschrijving.

2. De aanvraag
De aanvraag heeft betrekking op het versterken van een dijktraject met een lengte
,.
se van de zuidelijke voorhaven aan de monding van het Kanaal door Zuid-Beveland.
dijkpaal 242 +
55 m en dijkpaal245 + 76 m is geen steenbekleding aanwezig en bevindt zich het sluizencomplex. Het oostelijk aangrenzende dijktracé Kruiningenpolder-west
is in 2002 verbeterd en het aan de westzijde gelegen
traject Breede Watering Bewesten Yerseke is verbeterd in 2000.
U geeft aan dat een groot deel van de Nederlandse dijken aan de zeezijde tegen golven wordt beschermd
door een steenbekleding. Uit waarnemingen van het waterschap en onderzoek van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen is naar voren gekomen dat in Zeeland deze steenbekleding onvoldoende
tegen zeer zware stormen bestand is. Anders gezegd: de steenbekleding is in veel gevallen te licht en voldoet niet aan de veiligheidsnorm. Om dit probleem op te lossen is in 1996 het project Zeeweringen gestart.
Hierin werken Rijkswaterstaat, de Zeeuwse waterschappen en de Provincie Zeeland samen. Daarvoor is het
Projectbureau Zeeweringen in het leven geroepen. Het doel is de met steen beklede delen van het buitentalud van de dijk te verbeteren op de plaatsen waar dat nodig is.
Uit toetsing is naar voren gekomen dat de steenbekleding van het dijktraject Voorhaven Hansweert dient te
worden verbeterd. Na verbetering dient dit dijktraject te voldoen aan de veiligheidsnorm zoals die is vastgelegd in de Wet op de Waterkering. Veiligheid is eerste prioriteit, maar daarnaast geeft u aan dat er ook aan-

dacht is voor de gevolgen van de dijkverbeteringswerken
voor het landschap, de natuur, cultuurhistorie (de
LNC-waarden) en overige belangen, zoals ruimtelijke ordening, omwonenden en milieu.
Ter onderbouwing van uw verzoek heeft u meegezonden het rapport "Plan beschrijving Verbetering gezette
steenbekleding Voorhaven Hansweert" van het Projectbureau Zeeweringen en het rapport "Passende beoordeling in kader Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn van een dijkverbeteringstraject langs de Westerschelde,
dijktraject Zuidelijke Voorhaven Hansweert, gemeente Reimerswaal" van Bureau Waardenburg bv.
Het uit te voeren werk bestaat in hoofdzaak uit:
• het maken van een werkstrook onder langs de dijk, met een maximale breedte van 15 meter,
• het overlc:l~~11van de havendammen met breuksteen en ingegoten gietasfalt, waarbij een gedeelte wordt
uitgeyoérd:ifDe! 'schone koppen',
• hE:lty.~fVêr~~èl);y~~;;~~dijkbekleding op de havendijken door (eco)betonzuilen of gekantelde vlakke beton.~bloK~en dan wel,'ffar,mgmanblokken,
.
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,;rè.:rH!et waar nodig, .9Qtgraven dan wel aanvullen van het talud met klei,
.. -;\{C~et plaatselijk aàribr~ng~n~ya!"Uagen fosforslakken, afgewerkt met asfaltbeton t.b.v. onderhoudswegen,
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1998 alsmede de Wet van 20
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van dè N.~t~urbe§çheHningswet 1998 in verband met Europeesrechtelijke verplichtingen in we~king;getreden.
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')ngswetJ 998 bepaalt dat Onze Minister gebieden aanwijst ter
iitlij'1..:.E-E~~nr. 92/43.
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Het twe~de lid van artike.1
.i"'~;i;~~~r;l'~""I,.rs'
;~IS bedoeld i~ het eerste I!d,. de instandhoudingsdoeIstellIng voor het geble~t;;evat.
Toti'Cfe;mstandboudlngsdoelstelling
behoren In leder geval:
.....
,;:.....,';'.J,.;,•.~'
c...~- ';_:....;.,._.:;.~:'
.. "..;,öJ ::,....
"""/;"".;1-' ::::.~'i~~<<;_·-'~:;~;{ia. de doelstellingen ten aatJtzien van/dé: ihsta.IJghoud·_ . ,'_ . '. '~Ièefgebieden, voorzover vereist ingevolge
richtlijn (EEG) nr. 79/409'of
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b. de doelstellingen ten aanzien vz.,
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. lijke habitats of populaties in het wild
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In het derde lid van artikel 10a is aangegeveh~óalîêfe '
idinc Isd,öèlsfellin'!l. bedoeld in het tweede lid,
mede betrekking kan hebben op doelstellinger.Q~r),.a~n?ie!1 van
.
en de ontwikkeling
van het natuurschoon of de natuurwetenschaRP~I.ij~è\.t),~J~~,enis
dan vereist ingevolge
de richtlijnen, bedoeld in het tweede lid.
~;'
~7A~!Pi.'
Op grond van artikel 19d, eerste lid, is het verboden 7n,nn.:>r
verbonden voorschriften of beperkingen, van GElde~pulte4~rd:e:.~:)~a~E
handelingen als bedoeld in het derde lid, van Onze
onderscheidenlijk te verrichten die gelet op de lnstandhoudlnásdöelstel
habitats en de habitats van soorten in een op grond van arti
gebied waarvan de aanwijzing als zodanig in overweging is n""nnlm",,·n als:l)êèióéild;.Tir,:ättikéil~1;:""f:.t1Pr.r.t~
kunnen verslechteren of een verstorend effect kunnen hebben op dfu;:néi,itèh.
wezen. Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder geval nrn"", ...''''
lijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten.
Volgens artikel tse houden Gedeputeerde staten bij het verlenen van een vergunning als
19d, eerste lid, rekening:
a. met de gevolgen die een project of andere handeling, waarop de vergunn
. gelet op de instandhoudingsdoelstelling
kan hebben voor een op grond van ::Irtilc",I'4·1:l::l
gewezen gebied of het gebied waarvan de aanwijzing als zodanig in overweging is
in artikel12, derde lid, en
b. met een op grond van artikel 19a of artikel 19b vastgesteld beheersplan

..\pç.'rc::I~",

Artikel 19f bepaalt dat voor nieuwe projecten of andere handelingen waarover Gedeputeerde Staten een
besluit op een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, nemen, en die niet direct
verband houden met of nodig zijn voor het beheer van een op grond van artikel 10a, eerste lid, of het gebied
waarvan de aanwijzing als zodanig in overweging is genomen als bedoeld in artikel 12, derde lid, maar die
afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of handelingen significante gevolgen kunnen hebben voor
het desbetreffende gebied, de initiatiefnemer alvorens Gedeputeerde Staten een besluit nemen, een passende beoordeling maakt van de gevolgen voor het gebied waarbij rekening wordt gehouden met de instandhoudinqsdoelstetltnq
van dat gebied.
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Artikel 199, eerste lid, geeft aan dat een vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, slechts kan worden
verleend indien Gedeputeerde Staten uit de passende beoordeling, bedoeld in artikel 19f, eerste lid, zich
ervan hebben verzekerd dat de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied niet zullen worden
aangetast.
Volgens artikel 191, eerste lid, neemt een ieder voldoende zorg in acht voor de instandhouding van een gebied aangewezen op grond van artikel 10, eerste lid, artikel 10a, eerste lid of waarvan de aanwijzing als zodanig in overweging is genomen als bedoeld in artikel 12.
in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan verhandelen of nalaten, gelet op de instandhoudingsdoelstelling,
voor zover het een ge!le)Ne;~en op grond van artikel 10a, eerste lid, dan wel gelet op de wezenlijke kenmerken van
eelrHJebieèl',~'acÎriQew,
op grond van artikel10, eerste lid, nadelige gevolgen voor het gebied, bedoeld in
'AlI"I,rt1".n
veroorzaakt, verplicht is dergelijke handelingen achterwege te laten, dan wel,
nAl,Qn."...j", redelijkerwijs niet kan worden gevergd, alle maatregelen te nemen die redelij~~~q~m;J~,~\,ergdteneinde die gevolgen te voorkomen of, voorzover die gevolgen
zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
van 20 januari 2005 tot wijziging van de Natuurbeschermingswet
verplichtingen, gelden de besluiten van de Minister van Landbouw,
\/n,,,o'ril"ht'iingebieden als besluiten als bedoeld in artikel 10a

Delen van de

W,,,.. ti::iire,i"Hi:ilrlc

In 2003 is de
24maart200~~(n~r,~'~~~~~~~1~~~;~~J~
artikel 4, lid 1 van de
Op grond van het "''''~C1'C1I\'','''
tuurbeschermingswet
1998 in
gemerkt te worden als Natura ","V'V.""'!4"''L'''''U

, Natuur en Voedselkwaliteit bij besluit van
n aangewezen als speciale beschermingszone.
en Voedselkwaliteit overeenkomstig
emeld als.speciale beschermingszone.
uari 2005 tot wijziging van de Nangen. dient de Westerschelde aan,rn'Cöé>r·no"",i
1998).
(<.rtilii:>E''tn",''

In 1991 is voor het gebied het Beleidsplan w.~$ÎÊ~t.s(:he:ldev<o·<::tn,:u:I'i:>lrl
II'I'fé~è~lliö()fdl:loE~lstelling
worden economische ontwikkelingsmogelijkheden
w~I'á1ii5it,"I~àtu't1lffi
gehandhaafd en
kunnen worden hersteld en potentiële natu .
ng van de waterkering dient daarbij te worden gewaarborgd. . .
irtt~.rt1"'t1llnlngen. inclusief de compartimenteringsdammen.
hebben
net-nermare onderhoud
en beheer aan deze waterstaatswerken
kan zonder be
.' dammen zijn
echter ook van betekenis voor de natuurfunctie. De h8lCd,tlfiSt.l~~~taten
...ç'~'<L"'Y'
en -fauna. Naast de handhaving van de goede UJ",.tCI·k\A/i:ilit<:
de steenglooiingen bepalend voor het voortbestaan van "'....
,~",\':::~:l~:.:'r~r:d~'".,'.cn
materialen en uitvoeringswijze van onderhoud en ",,,,,,n~"'sing':s~~~~f~Dstel~~~,t~
pecten in de afweging te worden betrokken.
De in 2001 door Nederland en Vlaanderen gezamenlijk opgestelde ........M.....)......
estuarium stelt instandhouding van de fysieke systeem kenmerken van
estuarium als uitga
beheer en beleid. In de nadere uitwerking 'Ontwikkelingsschets
2010 Schelde-estuarium' zijn
bied grenzend aan de Voorhaven Hansweert geen maatregelen voorzien.
In het op 15 september 2005 uitgebrachte Natuurprogramma Westerschelde heeft de
bouw, Natuur en Voedselkwaliteit kernopgaven en voorlopige doelstellingen voor het
Westerschelde vastqesteld, Als kernopgaven voor de Westerschelde en Saeftinge
den en ontwikkelen van de natuurkwaliteit vooral gelegen is in:
•
de kwaliteit als estuaria-gebied (ruimte en balans laagdynamische I hoogdynamische delen)
•
het voortplantinqshabitat
dat de permanente droge zandplaten en stranden bieden voor kustbroedvogels;
•
de diversiteit van schorren en kwelders;
•
de binnendijkse brakke gebieden (voor specifieke vogelfuncties en brakke ruigten).
De kernopgaven zijn nader vertaald in algemene instandhoudingsdoelen
en doelen per habitattype en soort.
In december heeft het ministerie van Landbouw. Natuur en Voedselkwaliteit ambtelijke concepten van zgn.
gebiedendocumenten
voor de verschillende Natura 2000-gebieden. waaronder de Westerschelde, aan overheden en maatschappelijke organisaties voor commentaar voorgelegd. Dit document zal naast het Natuurprogramma Westerschelde in de overwegingen bij de aangevraagde vergunning worden betrokken.
Behoort bij brief d.d.
\I~n tip. ~frlQ.linn
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Artikel 199, eerste lid, geeft aan dat een vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, slechts kan worden
verleend indien Gedeputeerde Staten uit de passende beoordeling, bedoeld in artikel 19f, eerste lid, zich
ervan hebben verzekerd dat de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied niet zullen worden
aangetast.
Volgens artikel 191, eerste lid, neemt een ieder voldoende zorg in acht voor de instandhouding van een gebied aangewezen op grond van artikel 10, eerste lid, artikel 10a, eerste lid of waarvan de aanwijzing als zadanig in overweging is genomen als bedoeld in artikel 12.
De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden):!at door zijn handelen of nalaten, gelet op de instandhoudingsdoelstelling,
voor zover het een gebied petreft, aangewezen op grond van artikel 10a, eerste lid, dan wel gelet op de wezenlijke kenmerken van
een gebied, aangewezen op grond van artikel10, eerste lid, nadelige gevolgen voor het gebied, bedoeld in
l1_êteerste lid, kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijke handelingen achterwege te laten, dan wel,
.: Hldiën dat achte~ege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, alle maatregelen te nemen die redelijé' kel),Vijsvan hem kunnen worden, gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voorzover die gevolgen .
j." njet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
·:~~'·:;~':":;:'r.·:·.·.-'~.';:~·~:"- .;
·::.'.'.r.t~:'.~l_-,, .',
.
\Vo!genS arti~el V, eerste lid, van-de Wf3t van 20 januari 2005 tot wijziging van de Natuurbeschermingswet
. .
't9~~Jt\{_';erban~: me] Europeesré'bhtejijke verplichtingen, gelden de besluiten van de Minister van Landbouw,
Natuur en Vqedselkwatlteit tot ,a'anwijzing van Vogelrichtlijngebieden
als besluiten als bedoeld in artikel 10a
van de Natuurbeschermingswet..t99B.

4. Beleid
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. ..,\:t;~.

Delen van de Westersëhélde ~ijh:è:l6.<>{(:fë:Minister-van,Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij besluit van
24 maart 2000 (nr. N/2000/3.~qf,~.r~chte~~~~·é
y~g~!!:içlÎtlijn aangewezen als speciale beschermingszone ..
In 2003 is de Westerscheld~äBor'de
Minlsfer.:varfEándbouw-,:.Natuur en Voedsel kwaliteit overeenkomstig
artikel 4, lid 1 van de Hablfut):"iditlijn plhä~'E4~9pe5'e C.on:l~i~i~f~~f!gemeld
als speciale beschermingszone.
Op grond van het bepaalde in artik~i:·~~~.~r~f~·lfd, v~q~qEi;:~~fY~~:~Q.,janUari 2005 tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 199B in verband 'r:r:1E:itEuropéesrëchtëlijkè~~érp!ichtingen, dient de Westerschelde aan.gemer.kt te worden als Natura 200.Q·-·gebî-ed(arti~et~10á Natuurbè~chèimingsweU
998) ..
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In 1991 is voor het gebied het Beleidsplan \/yestel'schelde vastgesteld.)r@e:ho()fddoelstelling
worden eco- .
nomische ontwikkelingsmogelijkh~den
gekqp~eld'~an ~.r.gsituatie ~?·~r~.itr~àf9g~~.cties gehandhaafd en
kunnen worden hersteld en potentiële natuurwaarden~~ûnnen
wor..d·~rE()[lt;wlkkelèfi';Iii~tbelang
van de water~, . " - ::. ',.L, -.....
_""1', !.'''''_ .. lf'"~~~'
',l'::'~~~.l.rC
••
kering dient daarbij te worden gewaarborgd. E>~;d,.ij~~~rn.~rde.!?it~~Mt~p'.~e voàiè~~iverdedigingen,.inclusief de compartimenteringsdammen,
hebben primair'èéri wé!.t~ri~ä~~û~d.ige fLinctitkHe.ttQo.rmale onderhoud
en beheer aan deze waterstaatswerken
kan zonder bepe~!s!ng::ct69rgaQ~,"y.i@~.n.De 9~~~~~~!1:.dammen zijn
echter ook van betekenis voor de natuurfunctie. De naroèsubsiráten
bêiiftei:(een
zê'eii1ifiJke:onderwaterflora
" ;....'
,- .,...•...•_.
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. ~~-..'\-.
;'1···~···~~\-z,·rt···:1'?.::.;-~.'cl;.
en -fauna. Naast de handhaving van de goede waterkWalitë!fals:-:~ssentiëlë v09~ä~f,Q_~js •.~~tp~eer
van
de steenqlooiinqen bepalend voor het voortbestaan van dez~~ièy~_i1sgemeen~ç~}ipt~ii~ Bij ~~f:!<ilJ;zevan
materialen en uitvoeringswijze van onderhoud en aanpassings,,))tttè!stelw.~tk
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pecten in de afweging te worden betrokken.
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De in 2001 door Nederland en Vlaanderen gezamenlijk opgestelde La~gé termijnvisrè"\ioof het
estuarium stelt instandhouding van de fysieke systeem kenmerken van het estuarium als litglangsIP,~Îil~i(~
beheer en beleid. In de nadere uitwerking 'Ontwikkelingsschets
2010 Schelde-estuarium' zijn
bied grenzend aan de Voorhaven Hansweert geen maatregelen voorzien.
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In het op 15 september 2005 uitgebrachte Natuurprogramma Westerschelde heeft de MinÎ~fê(v~ri Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kernopgaven en voorlopige doelstellingen voor het ~tur::~;20àO-gebied
Westerschelde vastgesteld. Als kernopgaven voor de Westerschelde en Saeftinge geldt. dat de het behouden en ontwikkelen van de natuurkwaliteit vooral gelegen is in:
....
•
•

de kwaliteit als estuaria-gebied (ruimte en balans laagdynamische I hoogdynamische delen)
het voortplantinqshabltat
dat de permanente droge zandplaten en stranden bieden voor kustbroedvogels;

•
de diversiteit van schorren en kwelders;
•
de binnendijkse brakke gebieden (voor specifieke vogelfuncties
De kernopgaven zijn nader vertaald in algemene instandhoudingsdoelen

en brakke ruigten).
en doelen per habitattype en soort.

In december heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ambtelijke concepten van zgn.
gebiedendocumenten voor de verschillende Natura 2000-gebieden, waaronder de Westerschelde, aan overheden en maatschappelijke organisaties voor commentaar voorgelegd. Dit document zal naast het Natuurprogramma Westerschelde in de overwegingen bij de aangevraagde vergunning worden betrokken.
Behoort bij brief d.d.
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met ons kenmerk:
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5. Advisering en inspraak
Een afschrift van uw verzoek is verzonden naar de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV) en het college van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Reimerswaal. Daamaast heb ik
ten aanzien van uw verzoek de Zeeuwse Milieufederatie en Vogelbescherming Nederland in de gelegenheid
gesteld een zienswijze ten aanzien van uw verzoek naar voren te brengen.
Hiertoe is een ontwerpbesluit toegezonden.
PM advisering en inspraak

/~{,..:':~~~:t
-~~~~/.

6:.:~~O~~~~nYegl
ng~!!(r0~j
.T.~ii·~~niien

van Jiy{'y~rzoek

;{~J~~;sf.~}~ ék~~:~::t~

heb ik het volgende overwogen.

It,;De'~aanvraag dient te worg~n.gE;lt9~tst aan de uitgangspunten van de Natuurbeschermingswet
1998 en aan
'Hief hierboven beschrevêi:F6èléièLOoor deze instrumenten gezamenlijk ontstaat een beschermingskader
,,~~~:v§9?.d!3$g~enlijke,~~hAJ~ffi_eH;V?i1;dè:,waardenvan de betrokken Natura 2000-gebied Westerschelde. Om'<~~tçfè;i~h~tándh9~~~jh~~tfoêlen
definitief zijn vastgesteld zullen de gevolgen voor de habitat- en vagèlwàarêëi1 in .q~fspëëiale besch.:è@(ijgszone worden beoordeeld op basis van het aanwijzingsbesluit voor
het Vogelrich.tjljfï9lbled,
het inJ~pt~~ber
'. verschenen Natuurprogramma Westerschelde en het in december 200?~doör{het ministé1je~Wn
..
te (concept-)gebiedendocument
voor de Westerschelde.
'v

~p:gIQI~1

_
•

nog sprake is van een estuarium. Het estuarium
en schorren. De Westerschelde is een zeer bezandplaten en broedvogels van schaars
~~~~~~~i~lf~~~h:b~~elangrijk,

6.2.~T~~~~~~~~~~~~~~
De d ijkverbeteringswerkzaa

nI

"":;;OT<:'

met name voor vogels die

In

schelde", Daarmee is toetsing aan de N

6.3. Instandhoudingdoelstellingen
In 2000 zijn delen van de Westerschelde
OU~;j,."".f''oe Vogelstand
(79/409/.EEG) aangewezen als speciale
...
.,~t;-::- ,.,,~
~~::t>.
In 2003 IS de gehele Westerschelde overeenkomstig artlket.)~r. :, 'var:Ed_~+.,a9Itatnc~~hJn·aangemeld als
speciale beschermingszone,
Op 7 december 2004 he~ftt'èlè)~·.arppese
CÓQlrniSsie
.
..<';./.,.,.~-"~~'"~ V ,:;1-....
~
tvastgesteld.
-:(~;i#i:,;?l~),.
.,'

~,-~~~,~·:t~~.~~,~~_.'~.':',''_
Volgens de Natura 2000 database is het gebied. westersche'~'éJ~~?g~m:~~~£;;;

~:;;~-'f;;t~;~4.!1J;g~-~

"'-'_'i"_

•
•

H1130 Estuaria
H1310 Zilte pioniersbegroeïngen
• H1320 Slijkgraslanden
H1330 Scbotren en zilte graslanden
H2110 Embryonale duinen
• H2120 Witte duinen
•
H2160 Duindoornstruw.e/en
•
H2190 Vochtige duin valleien
voor de habitatsoorten:
•
H1014 Nauwe k_orfs/ak
•
H1095 Zeeprik
•
H1099 Rivierprik
•
H1103 Fint
•
H1365 Zeehond
•
H1903 Groenknolorchis
en voor de vogelsoorten:
• A005 Fuut - n(iet broedvogel)
•
A026 Kleine zilverreiger - n
• A034 Lepelaar - n

•

•

Behoort

bij brief d.d,

met ons kenmerk:

d'A".\:';"'A037 Klèinef.zwáan - n
••• _ ••

.:. .• \"•••. }cj"

••

".·f?A041 Kolgans - n
•
A043 Grauwe gans :;;::
•
A048 Bergeend --../ii'?
•
A050 Smient _<~ c'ji°
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

A051 Krake"~{.%:ft"}iJ})'
A052 Wintéltiiliiîjj-Ln
A053 Wild~Vè_~~,&n
~s.-..1
A054 Pijlstaart - n
A056 Slobeend - n
A069 Middelste zaagbek - n
A081 Bruine kiekendiefn
A 103 Slechtvalk - n
A 130 Scholekster - n
A 132 Kluut - n
A 137 Bontbekplevier b( roedvogel) .n
A 138 Strandplevier - b,n
A 140 Goudplevier - n
A 141 Zilverplevier - n
4

'

•

A 143
A 144
A 149
A 157

A 191 Grote stern - b
A 193 Visdief - b
A 195 Dwergstern - b
A272 B/auwborst - b
de database aan te vullen met:
H1110 Permanent overstroomde
zandbanken
en een voorstel uit de database te verwijderen:
•
H1140 Slik- en zandplaten
•
A 119 Porse/einhoen

,,;~,t2~~~~liif:~~}W0}!~1:

.

•
•
•
•
•
•
•
•
,~i,~'

~

Kanoet - n
Drieteenstrandloper - n
Bonte strandloper - n
Rosse grutto - n
A 160 Wulp - n
A 161 Zwarte ruiter - n
A 162 Ture/uur - n
A 169 Steenloper - n
A176 Zwartkopmeeuwb
'-..4:183Kleine mantelmeeuw - b

•
•
•
•
Er is voorgesteld
•

-r:9tçfäLij~ instandh.qû,qingsdoelstellingen definitief zijn vastgesteld beschouwen wij het beleid als genoemd in
ip.Ûbt~{als toetsi'1gs!<?~er voor de vergunningaanvraag.

}~.~fjt~~~7~~ ·:~$AG~tfJ

})Qp17 september 2004
Hof van Justitie (hierna: Hof) uitspraak gedaan op het verzoek om
~,l:i~~fÏ·p.r~j~glçiële
{~ji19~R~Jltè]fêr,ig~
de uitleg van artikel6 van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21
';::-::'mei719'92":mzake
de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, de Habitatrichtlijn.
'~y~~~lD~~n

.•...
. •.

maken ~~~~!~::~d~~i:~o~~~Ii~I~~i~~

~~~7;~s~e~~t ~~~i::~t~

relatie tot
n in haar uitspraak van 7 september 2004 de mogelijkheid
weer dat ee· ."",~"'-""'--'"rni,"',..t·"<:i ••"....ln"'....v,nn1r~~~y;~ifA\1:;J,nte
specifieke instandhoudingsdoelstellingen
kan mee- .
brengen,
op deze speCifieke instandhoudingsdoelstellingen
zal
(kunnen)
Bij het vervangen
werkzaamheden houden
Natura 2000-gebied. In n~l:~!-m"g
teerd dat de uit te voeren
en dat een passende
deze passende beoordeling n"''' ....
r';-.
van het gebied en de mogelijke nel"Olllen

is van een ingreep in het natuurlijk milieu. De
en zijn ook niet nodig voor het beheer van het
Waardenburg wordt geconstahebben voor het betrokken gebied
te stellen. In het bedoelde rapport is
l"-'t,I:;"''''I.t::: effecten op de natuurlijke
waarden
steil
beschreven.

6.4. Passende beoordeling
De aanvraag heeft betrekking op het velrst.~~I<~r
plex aan de monding van het Kanaal door
De wens tot het uitvoeren van u'''',rLrc,." "' ......h,,"'''' .......r
dijk te verbeteren en te laten voldoen aan de veil

van het sluizencom-

De bij de aanvraag gevoegde 'Plan beschrijving VPlrnPTPl:1lnn"~t:::.~t:::lI,t:::
bevat, tezamen met de meegezonden 'Passende hpl ...nrr1~linri
een dijkverbeteringsproject
langs de Westerschelde', naar
beoordeling van deze aanvraag. De plan beschrijving is een
dere studies, Deze geeft aan wat de bedoeling is, hoe en wann
gen het werk heeft op de omgeving in de ruimste zin van het woord
ele gevolgen van de werkzaamheden.

;~~~~1~m~

In de habitattoets van Bureau Waardenburg wordt aangegeven dat de uit te voeren werken
te effecten op het Natura 200-gebied hebben; gedurende de uitvoering zullen de werkzaam.
lijke effecten met zich meebrengen voor vogels die gebruik maken van het dijktraject en
ving.
De significantie van effecten op vogels wordt kwantitatief bepaald, waarbij bezien wo
van de in
deWestersehelde
voorkomende populaties al dan niet tijdelijk wordt verstoord. Uitg
daarbij zijn de
aantallen voor de Westerschelde volgens het SOVON-rapport "Belangrijke Vogelgebieden in Nederland"
(Van Roomen et al; 2000).
6.4.1,
Effecten op de functie van het gebied als hoogwatervluchtplaats (hvp)
Binnen de Voorhaven zijn geen plaatsen waar vogels kunnen overtijen. De Westnol (westelijke havendam
van de voormalige scheepswerf ten westen van het dijktraject) wordt incidenteel (vermoedelijk bij verstoring
elders) gebruikt door grote aantallen overtijende vogels. Verder worden het tussen de werf en de Voorhaven
gelegen slibdepot en de daarin voorkomende plasjes en de Oostnol (de binnen het werk gelegen havendam)
in beperkte mate door overtijende vogels gebruikt.
Met name in november en december komt de bonte strandloper in aantallen van meer dan duizend op de
Westnol voor; in maart en september komen.tot meer dan 100 drieteenstrandlopers op de Westnol voor.
Verstoring van deze vogels kan met name optreden door transport naar en gebruik van een in te richten
Behoort bij brief d.d.
van de afdelina Landeliik Gebied en Water
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

.-

--

A 143
A 144
A 149
A 157
A160
A 161
A162
A 169
A 176
A 183

Kanoet - n
Drieteenstrand/oper - n
Bonte strandloper - n
Rosse grutto - n
Wulp - n
Zwarte ruiter- n
Ture/uur- n
Steen/op er - n
Zwartkopmeeuw - b
Kleine mantelmeeuw - b

•
•
•

•

A191
A 193
A 195
A272

Grote stern - b
Visdief - b
Dwergstern - b
B/auwborst - b

Er is voorgesteld de database aan te vullen met:

•

H1110 Permanent overstroomde
zandbanken

en een voorstel uit de database te verwijderen:

•
•

H1140 S/ik- en zandplaten
A 119 Porse/einhoen

TofÖatde instandhoudingsdoelstellingen definitief zijn vastgesteld beschouwen wij het beleid als genoemd in
punt 4 als toetsi~gs!<adervoor de vergunningaanvraag.

:ó~'iseptember ;~Ó~h_eeft.het Europees Hof van Justitie (hierna: Hof) uitspraak gedaan op het verzoek om

een prejuc;iiCiëlebesli~s!rig _ -_ mê(1~9~ in.z;ake~:t~)i]~t~ijdh
OV~rYtèg'ipgenuiÜiM:gifèst
gèvoigéi1' - - VQQ~:'eén
geb
relatie tot
lid,
weer dat
brengen,
(kunnen)

de uitleg van artikel 6 van richtlijn 92143/EEGvan de Raad van 21
de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, de Habitatrichtlijn.
maken duidelijk dat, indien een plan of project geen significante
een passende beoordeling niet nodig is. Het Hof geeft inin haar uitspraak van 7 september 2004 de mogelijkheid
evante specifieke instandhoudingsdoelstellingen kan mee- .
op deze specifieke instandhoudingsdoelstellingen zal

Bij het vervangenhouden 2~U~~t[~i~~~.;~~~~1~!~~~~~~~c~~~~is
van
in het
natuurlijk
milieu.
werkzaamheden
en
zijneen
ookingreep
niet nodig
voor
het beheer
vanDe
het
Natura 2000-gebied. In .
Waardenburg wordt geconsta- teerd dat de uit te voeren .
hebben voor het betrokken gebied
en dat een passende
te stellen. In het bedoelde rapport is
deze passende beoordeling
effecten op de natuurlijke waarden
van het gêbied en de mogelijke
beschreven.
6.4. Passende beoordeling
De aanvraaç heeft betrekking op het v""r·c:t".r,Ic~.n
plex aan de monding van het Kanaal door'
.(H;S~~élal1.ct:@.
De wens tot het uitvoeren van werkzaamhelr1erl:'OIlTl'!{f9<r:nèt
dijk te verbeteren en te laten voldoen aan de \lailli;;;,~~;t;.. ,,\",.,(.

van het sluizencom-

De bij de aanvraag gevoegde 'Plan beschrijving VelrbE!tê;itl~iig.~.~~!.~e
steètiltl.e~,led
bevat, tezamen met de meegezonden 'Passende ~a''''''''r1al
een dijkverbeteringsproject
langsDe
de planbeschrijving
Westerschelde', is
naar
'beoordeling
van deze aanvraag.
een
dere studies. Deze geeft aan wat de bedoeling is, hoe en w<=llnnp;::i,r:~h.:>t
gen het werk heeft op de omgeving in de ruimste zin van het woord
ele gevolgen van de werkzaamheden.

~f~i~!f~~~~;~

.I&feh@ic:;rolt:j

In de habitaltoets van Bureau Waardenburg wordt aangegeven dat de uit te voeren werken ge~~'~é!1
te effecten op het Natura 200-gebied hebben; gedurende de uitvoering zullen de wE!r'lkzalanll)~i(ft:!~rji~~~é
lijke effecten met zich meebrengen voor vogels die gebruik maken van het dijktraject en de.è:Jiréeté''''''"'''c>ving.
'.
De significantie van effecten op vogels wordt kwantitatief bepaald, waarbij bezien wordhVel.l5.deelvan de in
de'Westerschelde voorkomende populaties al dan niet tijdelijk wordt verstoord. Uitgangspu'htdaarbij zijn de
aantallen voor de Westerschelde volgens het SOVON-rapport "Belangrijke Vogelgebieden in Nederland" .
(Van Roomen et al; 2000).
6.4.1. Effecten op de functie van het gebied als hoogwatervluchtplaats (hvp)
Binnen de Voorhaven zijn geen plaatsen waar vogels kunnen overtijen. De Westnol (westelijke havendam
van de voormalige scheepswerf ten westèn van het dijktraject) wordt incidenteel (vermoedelijk bij verstoring
elders) gebruikt door grote aantallen overtijende vogels. Verder worden het tussen de werf en de Voorhaven
gelegen slibdepot en de daarin voorkomende plasjes en de Oostnol (de binnen het werk gelegen havendam)
in beperkte mate door overtijende vogels gebruikt.
Met name in november en december komt de bonte strandloper in aantallen van meer dan duizend op de
Westnol voor; in maart en september komen.tot meer dan 100 drieteenstrandlopers op de Westnol voor.
Verstoring van deze vogels kan met name optreden door transport naar en gebruik van een in te richten
Behoort bij brief d.d.
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opslagterrein in het noordoostelijk deel van het slibdepot. Omdat de afstand van de Voorhaven tot de punt
van de Westnol, waar de vogels overtijen meer da 250 meter bedraagt is de kans op verstoring minimaal en
worden geen significante effecten verwacht.

6.4.2.

Effecten op de functie van het gebied als foerageergebied
Geschikte foerageergebieden in de omgeving van het dijktraject zijn de slikken bij de voormalige scheepswerf
westelijk van het dijktraject, het kort droogvallend stukje slik oostelijk van de havendam en de plasjes op het
slibdepot. Bij de scheepswerf en het slibdepot komen tot maximaal 125 watervogels foerageren en bij de ha~endam gaat het om maximaal 25 vogels. Gelet op de afstand van het slik bij de scheepswerf tot het dijktra[eet, de
aantallen bij de havendam en de uitwijkmogelijkheden naar slik in de omgeving worden geen

maar voor een klein deel aan de speciale beschermingszone
nieuwe dijkbekleding worden de huidige natuurwaarden op de
,.;,",~",!",~_.;::-;.jaren
zal de natuur op de nieuwe bekledingen zich echter
lorclt,r:1neCfebeïnvloed door het bekledingstype. Door middel van een
, is aandacht besteed aan verschillende te gede milieubelasting zoveel mogelijk beperkt door
'''&1<:11<:111.1"1''',"
op de glooiing kunnen zich hierbij volle-

is ontbreekt een plantenbegroeiing
komt in het projectgebied niet
voor.

6.4.6.

'

Overige soorten waarvoor de
_..."_._".~'~h;+~+~;~~·+'ijngebi~d:i~,,.
~F1' ~ ~Id zijn rivierprik, zeeprik en
.::.,..,_'-".'l,.-~~
...•_.••
gewone zeehond. Deze soorten komen in
het prpj~çtge!)ie·d~n!~[v~Qr.
Op het voormalig slibdepot komt de
ingé6riîikname
varo.:.èén?deelvan
het depot als
c: ",t:!i':i'~_~'''''''''·~·,;_'!,
;;ri'{"~~:kZ:",'"
opslagplaats kunnen vaste rust- of
' ' .'
sooi1j')1.~t.t9~~rj;'gaanen;;~xempta,ren verstoord
wo~de~ of gedood dan wel g~wond raken. Door de graa~~t~~~.Fh~~~q~~~?~~~e dij~1~~t~m:a~~r~
een aantrekkeliJk biotoop worden waar dieren gaan foerageren en zie ,.
lngraven:.:{{·~~·~ ,j,{'
.;r"

'.-J;--';'

-"-'.

lO.,.

~ ~

,~i!~

1~"\" .<:;~>' s
·"'.ÎDi~0~!~f,. ..<.;~~~kt~t;+.

Effecten op habitattypen
..
Het gebied grenzend aan de buitenteen van de oostelijke havë.iië~~mYbehoor:tJ9tH·!:~t~h<;lbit~,.. .:. tu.~
de
gehele Westerschelde ben~den d.e gemiddeld hoogwaterlijn bést~'~1;~Git~~iJ~~~~jl?~~1~~;:t~~J~~~'Ö~dfk
.
en de kreukelberm verschuiven niet zodat geen oppervlakte verloren gaa.l'::§!l~tredeQ,W3H:'99Wgee
i
effecten op het kwalificerende habitat op. Door het gebruik van een w~tls~kOÖk van êa T5"'meter z
tijdelijke effecten optreden. Het tijdelijk aangetast slikhabitat beslaat eerde verwaarlozen percenta , :""''''
habitattype in de Westerschelde en zeker indien zorgvuldig wordt gewerkt en de in de planbesch~JhQ;
gestelde mitigerende maatregelen worden getroffen is te verwachten dat het slik zich snel zal<t~...!<I.r.-.J'·'~'rên.r
~
.;",('0/
zal dan ook geen sprake zijn van een significant effect. Geconcludeerd wordt dat als geval
'
~jingreep:
• de samenhang waarin leefgebieden voorkomen niet wordt aangetast,
,,__.
'7'
• de beschikbare oppervlakte van gemeenschappen
en populaties niet kleiner wordLd~i:lW,të"noodzakelijke minimumarealen,
v"~,z:~:~;,,-T
.

6.4.7.

•

het bestaande netwerk van habitattypen

en verbindingen

niet in kwaliteit afneemt.

~.

6.5. Mitigerende maatregelen
Uitvoering van de werkzaamheden is gepland in de periode van 1 april tot en met 1 oktober daaropvolgend.
Deze periode wordt ingegeven vanuit het belang van de veiligheid; er mogen namelijk geen werkzaamheden
aan de waterkering worden verricht in het stormseizoen t.w. tussen 1 oktober en 1 april. Voorbereidende
werkzaamheden waarbij de dijkbekleding nog gesloten blijft (b.v. aanvoer van materieel) kunnen desgewenst al in de laatste dagen van maart tot uiterlijk 15 april worden uitgevoerd. Om de effecten op natuur
zoveel mogelijk te voorkomen worden er mitigeren de maatregelen getroffen. De betreffende mitigerende
maatregelen staan beschreven in de bij de aanvraag toegevoegde planbeschrijving hdst 5.3.2. en zijn tevens
opgenomen

in de voorwaarden

van deze vergunning.

met ons kenmerk:
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..
6.6. Cumulatieve effecten
De beoordeling van de cumulatieve effecten in de Westerschelde is vanwege de dynamiek van het systeem
moeilijk vast te stellen. Waargenomen veranderingen kunnen het gevolg zijn van natuurlijke processen of
menselijke ingrepen en effecten van afzonderlijke ingrepen zijn ook moeilijk te onderscheiden. In de Westerschelde treden al langer effecten op onder invloed van menselijke ingrepen als inpolderingen en dijkverzwaringen, vaargeulverruimingen,
lozingen van verontreinigd water, baggerwerkzaamheden,
visserij, scheepvaart, zandwinning en recreatie. Op dit moment optredende veranderingen zijn deels een gevolg van ingrepen in het verleden. Het areaal slikken en platen is tussen ca 1960 en 1997 toegenomen met ongeveer 460
ha (ten koste van ondiep watergebieden) door het dichtslibben van kortsluit-geulen en hiermee het aaneenSinds 1997 is er in dit opzicht min of meer sprake van een evenwichtssituatie. Tussen
'.H'",C".,;wc, een verlaging van de platen plaats gevonden; de effecten daarvan op de droogvalTOF!r::u'PI'!rmogelijkheden voor vogels en de kwaliteit van het habitat zijn niet bekend.
nd;anlks:dalt'biFh1ers,fèl:va dit dijktraject geen direct permanent ruimteverlies verwacht wordt en dus geen
no,n",t·i""f''''f4'O;.t
veroorzaakt leiden de gezamenlijke dijkherstelwerkzaamheden
wel tot een her-

~~~~~~~~~~'~~;I'!t~

2010 voor het
::ItrE~np,lpnvoorbereid die
in een goede
(10,'(10,13.
van

Schelde-estuarium, waar de Westerschelde onderde natuurlijkheid, de toegankelijkheid en de veiligheid
staat van instandhouding brengen van het Natura
uit. De maatregelen om de dijken te versterken pasdie aan de ontwikkelingsschets ten grondslag
worden significante effecten voorkomen.

6.6.2.
Visserij op de
de verbetering van de dij

en is niet van invloed op de slikbiotopen die door

6.6.3.

Recreatie
De recreatie op en langs
visserij, oeverrecreatie op stranalles~ler
den van de dijk. Een toename van,',
"~tlr::Inlnr,,,,r.r'p::lt.p!
~"",\IIi::lt,F!r~nnr
Op plaatsen waar verstoring van roenacerencn
het fietsverkeer opgelegd.

vanuit een aantal jachthavens, sportbuitendijks gelegen onderhoudspa-

6.6.4. Overige activiteiten
De Westerschelde is een drukke scneeovaai
n~<:f"nPTC:
Scheideestuarium is voorzien in een verbetering van
v~aiargeUI. De negatieve effecten op het Habitatgebied wordt gecompel,se~erc:kf.11qQ!~£~i~tli'(
~~~l~~J~g)i~De gezamenlijke effecten van de dijkverbeteringswerkzaamheden
"",r'i<:ift"1:aQ
dêf~[riaffcEmi~
zodanig
beperkt dat deze niet als significant zijn aan te merken.
In 2006 zullen er langs de Westerschelde zes nieuwe d
onderlinge afstanden. tussen deze dijkVerbeteringSlocat;;i~e:,~s~':~:~f~i~
voor vogels en wat bekend is van de dagelijkse pendelb~
den en hoogwatervluchtplaatsen,
is het niet waarschijnlijk dat
vogels een effect zullen ondervinden van meer dan één van de dijkVtët~!~!~~fjrîgs;loc;atie&'fe!~eIlJ

6.7. Conclusie passende beoordeling en cumulatieve effecten
Omdat het op voorhand niet mogelijk is significante effecten op de soorten en habitats W::!I::In/nn
schelde als speciale beschermingszone
is aangemeld uit te sluiten is, conform artikel 6,
Habitatrichtlijn, een passende beoordeling gemaakt van het dijkverbeteringsproject
Reimerswaal, waarbij rekening is gehouden met de instandhoudingsdoelstellingen
Er is sprake van tijdelijke effecten van aantasting van slik tijdens de uitvoering van de WF!ric;~::I;:!lmt,p-(len
Daarnaast vindt door de werkzaamheden een beperkte extra verstoring plaats van de functie van slikken als
foerageergebied en dijktaluds en strekdammen als hoogwatervluchtplaats voor vogels. In relatie tot de in de
Westerschelde beschikbare gebieden zijn deze effecten zeer beperkt en niet significant.
In verband met cumulatie is ook gekeken naar dijkversterkingsprojecten
die tegelijkertijd worden uitgevoerd.
Omdat de projecten verspreid over de Westerschelde liggen is niet te verwachten dat ze dezelfde vogels
zullen beïnvloeden.
Op basis van deze passende beoordeling en de op dit moment best beschikbare informatie komen wij tot de
conclusie dat de natuurlijke kenmerken van de Westerschelde niet zullen worden aangetast.
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6.6. Cumulatieve effecten
De beoordeling van de cumulatieve effecten in de Westerschelde is vanwege de dynamiek van het systeem
moeilijk vast te stellen. Waargenomen veranderingen kunnen het gevolg zijn van natuurlijke processen of
menselijke ingrepen en effecten van afzonderlijke ingrepen zijn ook moeilijk te onderscheiden. In de Westerschelde treden al langer effecten op onder invloed van menselijke ingrepen als inpolderingen en dijkverzwaringen, vaargeulverruimingen, lozingen van verontreinigd water, baggerwerkzaamheden,
visserij, scheepvaart, zandwinning en recreatie. Op dit moment optredende veranderingen zijn deels een gevolg van ingrepen in het verleden. Het areaal slikken en platen is tussen ca 1960 en 1997 toegenomen met ongeveer 460
ha (ten koste van ondiep watergebieden) door het dichtslibben van kortsluit-geulen en hiermee het aaneengroeien van platen. Sinds 1997 is er in dit opzicht min of meer sprake van een evenwichtssituatie. Tussen
1996 en.2001 heeftwel een verlaging van de platen plaats gevonden; de effecten daarvan op de droogvalduur ....,en
daarmee de foerageermogelijkheden
voor vogels en de kwaliteit van het habitat zijn niet bekend.
Ondanks dat bij herstel van dit dijktraject geen direct permanent ruimteverlies verwacht wordt en dus geen
~ignincant negati~fèffect veroorzaakt leiden de gezamenlijke dijkherstelwerkzaamheden
wel tot een her"stèiop·gaaf.
}~;.:.<.:

A)', ;;fi:

<. 6.6: 1.
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, ,,, .: ':';:";'.,
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Autonome ontwil<kélingen '.

'In het kader van de ontWikkelin9sschets 2010 voor het Schelde-estuarium, waar de Westerschelde ondermaatregelen voorbereid die de natuurlijkheid, de toegankelijkheid en de veiligheid
\Ïar{hen~stuarÎl:im;rnOe'ten vergrqten: Het in een goede staat van instandhouding brengen van het Natura
20ÓÖ~gebied \ftiegferschelde máàkfdaar onderdeel van uit. De maatregelen om de dijken te versterken passen binnen
termijn ,vfSi(;"Voor het Sçhelde-estuarium die aan de ontwikkelingsschets ten grondslag
ligt. Bij deze'aàlipak van dé é~m.i:iiatieve·~ffeC"terÏ worden significante effecten voorkomen.
.

·.:d~~i:~éUiuitmaakt,:worden

de='I~Hge
~.;.>~.
B~~:~·;~,~,d:;:~:i,;f~:$-!)i'''
£;~".f '. ' éf{/

,.

"

~i~~~rij ~~s~:"WèS ji;g~f~~:Jlj#r~~f,}êpiir.~t!
rT)~t~~~t~ts en is niet van invloed op de slikbiotopen die door
de verbetering van de dijkta!l!~ffii~9.rdeÖ~DÉfl~nvloëdt~~lfV

,,~~~,£;f"i~~i;~,.,
.".~:iV:,""~i;~%t~'···,.,;~,.

6.6.3.
Recreatie
De recreatie op en langs dêWestèr:sëlï~lä~:i:' ~staat.t:iirtècr
'.' aaf;l;;vanuit een aantal jachthavens, sportvisserij, oeverrecreatie op strandjes:èri!sli~kên enJèiSëri;di:reeQ~aa-î)fèl buitendijks gelegen onderhoudspaden:..v.ande dijk. Een toename van~sti-andrêcreatiê en;waterspor:t';ls}Ü~t voorzien.
Op plaatsen waar verstoring van '0,-,'.
, .'
'ö",jértijende vdg~r{kan
worden beperkingen aan
het fietsverkeer opgelegd.
..'
,"
-,'C,J
'.
6.6.4.
Overige activiteiten
De Westerschelde is een drukke ~r.t'A,,!nV~~r
ontWiI<Keliit!g~;Scl,etsSchelde- ,
estuarium is voorzien in een verbetering van
. De negatieve effecten op het Habitatgebied wordt gecomn .."., .... rn
urOlntvVIRI~e"lna~;pr~iiè(~të}).
De gezamenIijke effecten van de dijkverbeteringswerkzaamheden
zodanig
beperkt dat deze niet als significant zijn aan te merken.
In 2006 zullen er langs de Westerschelde zes nieuwe diil"" ..r~,..fj",rlnn""AI.. rlt'<.n.Vllöi:itfer'1i:·üitme\
onderlinge afstanden. ~l.Jssendeze dijkverbeteringslocaties,

.~rw:~~.~!~~~~w=!;~~i~

voor vogels en wat bekend is van de dagelijkse pendelbewegint1ri:>n>.v:.
den en hoogwatervluchtplaatsen,
is het niet waarschijnlijk dat
rn;:'!np~n:'v~in
vogels een effect zullen ondervinden van meer dan één van de diik",ërIDef:er.lria~;lolcaties·

6.7. Conclusie passende beoordeling en cumulatieve effecten
Omdat het op voorhand niet mogelijk is significante effecten op de soorten en habitats
schelde als speciale beschermingszone is aangemeld uit te sluiten is, conform artikel 6,
Habitatrichtlijn, een passende beoordeling gemaakt van het dijkverbeteringsproject
\/n,nrf,,.,;;,,ó"'O'j;.f''';,nC!,,,,,
..,.. rt
Reimerswaal, waarbij rekening is gehouden met de lnstandhoudinqsdoetsteülnqen
Er is sprake van tijdelijke effecten van aantasting van slik tijdens de uitvoering van de wc,rlt"!:I:.,mt, .. ,.r.. n
Daarnaast vindt door de werkzaamheden een beperkte extra verstoring plaats van de functie van slikken als
foerageergebied en dijktaluds en strekdammen als hoogwatervluchtplaats
voor vogels. In relatie tot de in de
Westerschelde beschikbare gebieden zijn deze effecten zeer beperkt en niet significant.
In verband met cumulatie is ook gekeken naar dijkversterkingsprOjecten die tegelijkertijd worden uitgevoerd.
Omdat de projecten verspreid over de Westerschelde liggen is niet te verwachten dat ze dezelfde vogels
zullen beïnvloeden.
Op basis van deze passende beoordeling en de op dit moment best beschikbare informatie komen wij tot de
conclusie dat de natuurlijke kenmerken van de Westerschelde niet zullen worden aangetast.

Behoort

bij brief d.d.

met ons kenmerk:

l

7. Bespreken van de advisering en of inspraak
Hierna volgt de bespreking van de inspraakreacties, voor zover deze niet hiervoor (impliciet) aan de orde zijn
geweest en dan wel hiervoor aan de inspraak volledig tegemoet is gekomen. Bij de bespreking zal, omdat
hier slechts de aanvraag ter beoordeling ligt, niet worden ingegaan op reacties die voorstellen inhouden voor
mogelijk te verrichten onderzoek en voorstellen voor nieuw dan wel aanvullend beleid.

PM
8. Besluit
_,_.~
Gelet op}1,eU~9o,fg~~nde, en gezien de ter zake ingekomen adviezen, verlenen wij de door u gevraagde
vergLJ,r.lQ1fi!f!ö~h~(~~~~~r
van de Natuurbeschermingswet
1998 voor het uitvoeren van dijkverbeteringswerkz~<;!mr:~?!~n'ään'g~_¥9:çrhaven Hansweert te Reimerswaal, één en ander conform uw aanvraag en de daar,biJ~.e~orende ra~R9.I;f~n"Planbeschrijving Verbetering gezette steenbekleding Voorhaven Hansweert" en
,{apa~sënde beootd~ling in kader Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn van een dijkverbeteringsproject
langs de
;,'?tV'~sterschelde, DijRti'aj,
Hansweert, gemeente Reimerswaal" .
"'1 ..,~ 'l._;....~~.~.,_.

.~:~~~.;:~i}:/\.~.
:~0.Nu:wij,:voor het ve
:rxgrtiMt~~b:,:q~ '.. .
-b'è:ii;;~66êftbij
worden.

.'

',,;,:'t", ?hè"":;;;;;,,

langs de Voorhaven te Hansweert in het kader van deze procedure op
'1998 een vergunning verlenen en een habitattoets uitgevoerd heb.
vergunning of ontheffing geen habitaUoets meer uitgevoerd te

. ied aanwezige

natuurwaarden

verbinden wij aan deze ver-

1.

•

het binnentalud van het dijkgedeelte
Tussen 1
tussen dp 253
werkstrook maximaal 15 meter breed,
•
Aan de oostzijde van
de nieuwe
'de,OC)strlO!::Vr:ljkomendienen in de nieuwe
•
Overtollige grond en c::t".ri"".n
m()ge~lij~~~lpng:s.;ëe.
strekdam te worden verkreukelberm te worden \"""n.,.>rl,..L~;~?;;i~;.,h;;
w(j_roê:n\~iêrYYl1di\!r.O en afgevoerd. Het gespreid. Eventueel vrijkomende
nO'I:\nr"'"ronkelijke hoogte
deelte van werkstrook dat
':·~'-·''''':''-'r.lileU·W~,'krl~l
te worden teruggebracht.
•
Betreding van het slik ten oosten van
worden beperkt. Ook mag er niet worden aere(lerC{~
•
Buitentalud van de dijk dient in 2de helft van _'\"
~~::r.;.~:,~,:-:
•
Vóór 1 augustus mogen buitendijks geen
en binnendijks niet tussen dp 226 en 243 en
•
Er dient in één richting langs de dijk gewerkt te wordé~rfy,:Ï~"
Bij de inzet van hydraulische machines dient te worden
en
er desondanks toch verontreiniging plaats vinden dan dient dit tot.
den afgevoerd.
Vrijkomend gebiedsvreemd materiaal dient tot buiten het Natura
te worden
De uitvoering van de werkzaamheden leidt tot een herstelopgave die in nader overleg met
Zeeland zal worden bepaald.
Eventuele tussentijdse door of namens de provincie Zeeland aangegeven aanwijzin
worden opgevolgd.
De houder van deze vergunning is verplicht deze op eerste verzoek te tonen aan
tie, de provincie Zeeland en de Algemene Inspectie Dienst.
Bij het niet nakomen van de voorwaarden van de vergunninghouder kan deze vergunning te allen tijden
ingetrokken worden of kunnen nadere voorwaarden worden gesteld.
'Bij het niet nakomen van de voorwaarden wordt vergunninghouder geacht niet te beschikken over een
vergunning.
De aanvang van de werkzaamheden dient te worden gemeld aan de medewerker Natuurbeschermingswet van de provincie Zeeland mevrouw M. Pross, tel.: 0118-631988.
•

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Deze vergunning

is geldig tot en met 31-12-2009.

Tegen dit besluit kunt u (en dat geldt voor iedere belanghebbende)
zwaarschrift richt u aan:
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schriftelijk bezwaar maken. Het be-
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. ,.
Gedeputeerde Staten van Zeeland
Postbus 6001
4330 LA Middelburg.
In
•
•
•
•

uw bezwaarschrift neemt u tenminste op:
uw naam;
uw adres;
de datum;
tegen welk besluit u bezwaar maakt;
maakt;

binnen 6 weken na de dag, waarop dit besluit is bekend gemaakt, indienen.
",,,,,,:·,,,,,.u na de datum van verzending, die u hierboven vermeld ziet.
var'l~(fjê':h:!rfnijnkan er toe leiden dat met uw bezwaren geen rekening meer wordt gehouden.
, wordt u desgewenst een informatiefolder toegezonden. U kunt daarnummer 0118-631700.

hoofd Afdeling Landelijk G

met ons kenmer1<:
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..
Gedeputeerde Staten van Zeeland
Postbus 6001
4330 LA Middelburg.
In
•
•
•
•
•
•

uw bezwaarschrift neemt u tenminste op:
uw naam;
uw adres;
de datum;
tegen welk besluit u bezwaar maakt;
waarom U bezwaar maakt;
uw harf(ll~i<èhihg:

-;:~':';t:-~~:y-::~~·~~~~~~;t

~,mo"$t het bezw~~r~çhrift binnen 6 weken na de dag, waarop dit besluit is bekend gemaakt, indienen.
~090rgaans is dat~de:d~'g na de datum van verzending, die u hierboven vermeld ziet.
_Ovë.rschrijding vá~~~~::termijn kan er toe leiden dat met uw bezwaren geen rekening meer wordt gehouden.
-~lndien u overweegt
, wordt u desgewenst een informatiefolder toegezonden. U kunt daar.--'
vragenhet
nummer 0118-631700.

hoofd Afdeling Landelijk
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