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VERZONDEN Z 1 DEC. 2011
Op 28 november 2011 hebben wij u schriftelijk gevraagd of voor de herstelwerkzaamheden langs
de Waarde· en Westveerpolder een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998
benodigd is. In deze brief en de bijgevoegde voortoets wordt een beschrijving van de werkzaam-
heden gegeven. Op 7 december jt. hebben wij een brief van u ontvangen waarin u toestemming
geeft voor de herstelwerkzaamheden.

Tot onze spijt is echter gebleken dat een deel van de werkzaamheden niet is opgenomen in de
bij onze brief meegeleverde voortoets. Het gaat hierbij om werkzaamheden aan de overlagings-
constructie op de ondertafel. In de bijgevoegde voortoets zijn de ontbrekende werkzaamheden
met groen gemarkeerd. Ter hoogte van de overlagingsconstructie is geen kwalificerend habitat
aanwezig waardoor effecten op voorhand kunnen worden uitgesloten .• Hierbij vragen wij u of de aanvullende herstelwerkzaamheden langs de Waarde- en Westveerpol-
der uitgevoerd kunnen worden en of hier een vergunning als bedoeld in artikel19d van de Na-
tuurbeschermingswet 1998 voor benodigd is.
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Voorwoord

Een groot deel van de dijken langs de Zeeuwse wateren wordt aan de zeezijde gekarakteri-
seerd door een glooiing met een toplaag van zetsteen. Uit waamemingen van het waterschap
en onderzoek van de Technische Adviescommissie voor de Water1<eringen is gebleken dat in
Zeeland de steenbekleding onvoldoende tegen zeer zware stormen bestand is. De steenbekle-
ding 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 waarin Rijkswaterstaat, Waterschap ScheI-
destromen en Provincie Zeeland samen wer1<en. Het doel is de met steen beklede delen van
het buitentalud van de dijk te verbeteren op de plaatsen waar dat nodig is.

In 1997 is het Projectbureau Zeeweringen gestart met de verbetering van de dijkbekledingen
langs de Westerschelde (135 km) en Oosterschelde (175 km). Inmiddels is men ver gevorderd
met deze werken, hoewel aanzienlijke trajecten nog moeten worden aangepakt. In 2012 is het
Projectbureau Zeeweringen voornemens om op een tweetal resterende delen van de dijk ter
hoogte van de Waarde- en Westveerpolder enkele verbeteringen te doen.

Het dijktraject grenst aan het Natura2000 gebied Westerschelde. Besloten is een voortoets con-
form het toetsingskader van de Natuurbeschermingswet 1998 uit te voeren. De voortoets moet
inzichtelijk maken of er effecten op de instandhoudingsdoelen van het Natura2000 gebied ver-
wacht kunnen worden en zo ja, welke. Als effecten kunnen worden uitgesloten, kunnen de
werkzaamheden zonder Nb vergunning uitgevoerd worden. Het formuleren van de voortoets
heeft het Projectbureau Zeeweringen uitbesteed aan ingenieursbureau Grontmij. In voorliggend
rapport wordt deze beoordeling door middel van actuele gegevens en een set operationele cri-
teria uitgevoerd.

De Westerschelde is tevens aangemeld als wetland van internationale betekenis (Ramsar Ver-
drag). Het beschermingsregime van wetlands komt in hoofdzaak overeen met dat van Vogel-
richtlijngebieden. Het toetsingskader van Europese Vogel- en Habitatrichtlijn is geImplemen-
teerd in de Natuurbeschermingswet 1998: daarom wordt deze niet afzonderlijk beoordeeld.

De toetsing maakt deel uit van de formele vergunningsprocedure van de Natuurbeschermings-
wet met de Provincie Zeeland als bevoegd gezag. Op basis van het voorliggende rapport be-
oordeelt de Provincie Zeeland of een vergunning Natuurbeschermingswet 1998 noodzakelijk is
en of een uitgebreide toetsing in de vorm van een Passende Beoordeling of verslechterings
toets nodig is.

Voorliggende rapportage is becommentarieerd door (PBZ) en
(Grontmij) en tenslotte (Provincie Zeeland). Het hoofdstuk cumulatieve effecten is
aangeleverd door Projectbureau Zeeweringen en in aangepaste vorm in deze rapportage opge-
nomen.

I
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1 Inleiding

1.1 Aanleidingendoel
Naar aanleiding van de revisie-toetsingen van Westerschelde dijkvakken zijn enkele zeeke-
ringsonderdelen aangetroffen die niet aan de veiligheidsnonn voldoen en waaraan herstelwer1<-
zaamheden gepleegd moeten worden. Het betreft onder andere twee grotere vakken met
steenbekleding ter hoogte van de Waarde- en Westveerpolder. Veiligheid heeft een hoge priori-
teit, maar er moet ook rekening worden gehouden met de aanwezige beschermde natuurwaar-
den.

Een voortoets conform het toetsingskader van de Natuurbeschermingswet 1998 is noodzakelijk
om inzicht te geven of negatieve effecten op de beschennde natuurwaarden als gevolg van de
geplande werkzaamheden kunnen optreden. Confonn de Algemene Handreiking van de Na-
tuurbeschermingswet 1998 dient vastgesteld te worden of en zo ja onder welke voorwaarden
menselijke ingrepen in en rondom een Natura2000-gebied zijn toegestaan. Daarbij dienen de
natuurlijke kenmer1<en van het gebied gehandhaafd te worden en dient er geen kwaliteitsach-
teruitgang of verstoring van de beschennde habitats en soorten op te treden.

1.2 HetprojectgebiedenziJndirecte omgeving
Het dijktraject (dp 168 -187) waarin de beide deelvakken gelegen zijn, ligt op Zuid-Beverland
nabij het binnendijks recreatiegebied Den Inkel en het dorp Waarde. Buitendijks grenst het dijk-
traject direct aan de Westerschelde. De haven en het schor van Waarde liggen ten oosten van
de twee deelvakken. Buitendijks is ter hoogte van dp 187 -184 een stenig hoekje (geen slik)
aanwezig (zie bijlage 1). Ter hoogte van dp 180 -181 ligt een korte nol in zuidelijke richting.
Deelvak 1 is gelegen tussen dp168+40m - dp169 en heeft een lengte van circa 80 m. Deelvak 2
is gesitueerd tussen dp175 - dp181 en heeft een lengte van circa 575 m. Tenslotte wordt er ter
hoogte van dp 173 kleinschalige verbetering aan de bekleding uitgevoerd.

Het voortand bestaat uit (on)diep water, er is geen droogvallend slik aanwezig met uitzondering
van een zeer smalle strook tijdens het laagste laagwater punt. In de directe omgeving van het
dijktraject zijn geen mosselpercelen of visvakken aanwezig. Ter hoogte van het dijktraject be-
staat het binnenland uit akkers en grasland (zie ook onderstaande afbeeldingen). Ter hoogte
van de haven is een gemaal aanwezig. Het bovenbeloop en de kruin van de zeedijk zelf is na-
genoeg over de gehele lengte begroeid met grassen en kruiden en worden beweid met scha-
pen.
Vanaf de Havenstraat in Waarde loopt een buitendijks onderhoudspad, opengesteld voor fiet-
sers, richting het recreatiegebied den Inkel (vanaf dp 162 in westelijke richting). Tussen de ha-
ven en het Schor van Waarde is het onderhoudspad afgesloten voor (fiets)verkeer (vanaf dp
162 in oostelijke richting).

Het in dit rapport besproken onderzoeksgebied omvat de dijk met een beïnvloedingszone van
200 m rondom. Deze bufferzone is gebaseerd op de gemiddeld maximale verstoringsafstand
voor de meeste watervogels (Krijgsveld et al. 2008).
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Inleiding

Figuur 1.1. Ugglng van het plOJectgebled op reg/on .. 1niveau (zwarte c/tfcel)
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Inleiding

f!l1uur 1.2 Blnn..n~qlcseakkers en bos~~hages ter h0o.gtevan het gema.' bq Waante.
i',

Figuur 1.3Buitendijkse haven van Waante en stenige hoekJeter hoogte van dp 184- 1B7 (gelegen
bulten projectgebied)
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Voorpenomen activftelt

2 Voorgenomenactiviteit

2.1 Doelvan dedijkverbeterIng
De dijk dient het bewoonde achterland te beschermen tegen overstromingen. Wettelijk is vast
gelegd dat de dijk sterk genoeg moet zijn om niet te bezwijken onder maatgevende omstandig-
heden (de zwaarste golfaanval met een jaarlijkse kans van voorkomen van 114.000).
Deze veiligheidsnorm geldt ook voor de steenbekleding. Uit de toetsing van de steenbekleding
van het in dit rapport besproken dijktraject is gebleken dat deze op delen moet worden verbe-
terd (Wijkhuizen, 2011). Veiligheid is eerste prioriteit, maar daamaast is er ook aandacht voor
de gevolgen van de dijkverbeteringswerken voor het landschap, de natuur, cultuurhistorie (de
LNC-waarden) en overige belangen, zoals ruimtelijke ordening, omwonenden, recreatie en mili-
eu.

2.2 Huidigesituatie en voorgenomenwerkzaamheden
Het dijktraject (dp 168 - 187) waarin de beide deelvakken gelegen zijn, ligt op Zuid-Beverland
nabij het binnendijkse recreatiegebied Den Inkel en het dorp Waarde. Buitendijks grenst het
dijktraject direct aan de Westerschelde. De haven en het schor van Waarde liggen ten oosten
van de twee deelvakken. Buitendijks is ter hoogte van dp 187 -184 een stenig hoekje (geen
slik) aanwezig (zie bijlage 1). Ter hoogte van dp 180 - 181 ligt een korte nol in zuidelijke rich-
ting. Deelvak 1 is gelegen tussen dp168 - dp169 en heeft een lengte van circa 60 m. Deelvak 2
is gelegen tussen dp175 - dp181 en heeft een lengte van circa 575 m. Ook ter hoogte van dp
173 wordt een kleinschalige verbetering aan de bekleding uitgevoerd. Hieronder wordt een be-

overzicht van werkzaamheden. De werkzaamheden aan de
en kreukelberm (deelgebied 2) betreffen herstelwerkzaam-

heden aan de bestaande constructie. Daarbij is de werkstrook zo breed als de kreukelberm, er
vinden geen vergravingen plaats in het voorland en er worden geen stenen gelost in de droog-
vallende zone voor de kreukelberm.

• Over1agenmet gepenetreerde breuk-
steen

Oeelvak 2 (dp
175 - dp 181)

• Thv dp 173 Elastocoast (verlijmde

• Kreukelberm deel beschadigd • Kreukelberm herstellen
• Thv dp 181 Elastocoast (verlijmde

steenslag) toepassen tussen zuilen
• Ter hoogte dp 175 wordt overgangs-

constructie gevuld met mastiek (leng-
te ca 20 m)

• Thv dp 1811nwasmateriaal
zuilen uitgespoeld

• Thv dp 175 staat overgangs-
constructie open

Op 173 • Thv dp 173 inwasmateriaal
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VOOtJ1enomen actMtelt

2.3 Planning en fasering
De dijkverbetering in de twee deelvakken langs de Waard~ en Westveerpolder zal worden uit-
gevoerd in 2012. De benodigde werkzaamheden zullen in ongeveer 4 weken worden afgerond.
De werkzaamheden worden gecombineerd met de uitvoering van de werkzaamheden ter hoog-
te van het traject Hoedekenskerke. Omdat het dijklichaam niet wordt geopend, kunnen de
werkzaamheden in principe zowel in het stormsseizoen (1 okt - 1 april) als daarbuiten worden
uitgevoerd. De uitvoerbaarheid van de werkzaamheden, zoals overlagen, hangt echter wel af
van de buitentemperatuur.

2.4 Transportenopslag
In verband met de positie van machinecabines, welke altijd links geplaatst zijn, worden de
werkzaamheden van oost naar west uitgevoerd.
Voor de binnendijkse en buitendijkse aan- en afvoer van materiaal zal gebruik worden gemaakt
van vaste transportroutes over de bestaande weg. Het vrachtverkeer kan gebruik maken van de
dijkovergang ter hoogte van dp 172. Om de hoek ter hoogte van dp 172 in noordelijke en west~
lijke richting te kunnen nemen zal eventueel de transportroute over zeer korte afstand over de
buitendijkse grasvegetatie worden gelegd. De hoek ter hoogte van dp 180 -'181 zal als keer-
punt gebruikt worden. De dijkovergang ter hoogte van Den Inkel zal niet worden gebruikt. Even-
tueel wordt het materiaal via het water aangevoerd. Als dit gebeurt, zal het materiaal recht-
streeks op de onder- of boventafel worden weggezet. Er wordt geen tijdelijke loswal aangelegd.
Vermoedelijk hoeft er geen materiaal te worden opgeslagen, maar indien dit wel nodig is zou-
den de twee buitendijkse hoeken met grasvegetatie op de buitenberm ter hoogte van dp 172 -
173 en dp 180 - 181 hiervoor benut kunnen worden. In bijlage 2 is een overzicht van de trans-
portroute en het projectgebied weergegeven.

2.5 Toegankelijkheid
Tussen de voormalige veerhaven van Kruiningen en Waarde is het buitendijkse onderhoudspad
toegankelijk voor fietsers. Vanaf daar in oostelijke richting is het onderhoudspad ontoegankelijk
voor {fiets)verkeer. '

2.6 Initiatiefnemer
Projectbureau Zeeweringen

ntactpersoon

Projectbureau Zeeweringen
Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
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3 Toetsingskader

3.1 Natuurbeschermingswet 1998
Op 1 oktober 2005 is de nieuwe Natuurbeschermingswet 1998 (NBwet) in werking getreden.
Deze wet heeft als doel het beschermen en in stand houden van bijzondere gebieden
(Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten) in Nederland. Oe Natura 2000-
gebieden bestaan uit de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden. De VogelrichtJijngebieden zijn aan-
gewezen voor de bescherming van bepaalde vogelsoorten (kwalificerendee soorten). Kwalifice-
rende soorten zijn soorten waarvan geregeld meer dan 1% van de biogeografische populatie in
het gebied verblijft en/of waarvoor het gebied tot de vijf belangrijkste gebieden in Nederland
behoort. De Habitatrichtlijngebieden zijn aangemeld voor het beschermen van andere diersoor-
ten en habitattypen (natuurtypen) waarvoor Europa op wereldschaal een bijzondere verant-
woordelijkheid draagt. Samen vormen deze gebieden het Europese Natura 2000 netwerk.

Voor de Natura 2000 gebieden zijn instandhoudingsdoelstellingen gefonnuleerd in de (concept)
aanwijzingsbesluiten van de betreffende gebieden. In de besluiten staat omschreven wat de
doelen zijn met betrekking tot soorten (kwaliteit, oppervlak leefgebied, aantallen) en met betrek-
king tot habitattypen (oppervlak en kwaliteit). Voor sommige doelen betreft dat behoud van aan-
tallen, oppervlakte en/of kwaliteit. Maar ook uitbreiding van aantallen, oppervlakte en/of verbete-
ring van kwaliteit of een combinatie daarvan zijn mogelijkheden. Nieuwe ontwikkelingen mogen
geen negatief effect hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van de habitattypen en soor-
ten.

•
Toetsing Voortoets
Om de effecten van een ontwikkeling op de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000
gebied te toetsen, wordt in eerste instantie een Voortoets uitgevoerd met als doel te toetsen of
(significante) negatieve effecten op voorhand kunnen worden uitgesloten. Dit resulteert in de
volgende mogelijke uitkomsten en eventuele vervolgstappen:
• negatieve effecten kunnen worden uitgesloten zonder het treffen van mitigerende maatrege-

len. Er is geen verdere toetsing nodig en er is geen Nb-wet vergunning nodig;
• een Nb-wet vergunning is nodig als verslechtering van de kwaliteit van habitats en de habi-

tats van soorten in een Natura 2000-gebied optreedt of significante verstoring optreedt van
soorten waarvoor het gebied is aangewezen die leidt tot aantasting van de instandhou-
dingsdoeistellingen.

3.2 EffectbeoordelIng
De voorgenomen werkzaamheden kunnen de volgende effecten op beschermde natuurwaar-
den tot gevolg hebben:
• ruimtebeslag als gevolg van vergravingen (permanent effect);
• ruimtebeslag als gevolg van inrichting van het opslagterrein en de tijdelijke transportroutes

(tijdelijk effect);
• verstoring als gevolg van geluld, trillingen, menselijke aanwezigheid door werkzaamheden

(tijdelijk effect) .
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Toetsingskader

Beoordelina ruimtebeslag in het kader van de Voortoets
Bij de beoordeling van het effect van ruimtebeslag is het onderstaande beoordelingscriterium
gebruikt:
• zijn er habitattypen of is er leefgebied van soorten waarvoor het gebied is aangewezen

aanwezig op de locatie waar ruimtebeslag optreedt? Zo nee, dan zijn effecten van ruimtebe-
slag uitgesloten.

Beoordeling verstoring (geluid. trillingen. menselijke aanwezigheid) jn het kader van de Voor-
!sWi
Bij de beoordeling van het effect van verstoring (geluid, trillingen, menselijke aanwezigheid) is
het onderstaande beoordelingscriterium gebruikt:
• is het gebied aangewezen voor verstoringsgevoelige soorten? Zo nee, dan zijn effecten uit-

gesloten;
• zo ja, zijn de verstoringsgevoelige soorten aanwezig in de directe omgeving «20om) van

het projectgebied? Zo nee, dan zijn effecten uitgesloten;
• zo ja, vinden de werkzaamheden plaats is in een periode dat de betreffende verstoringsge-

voelige soorten aanwezig zijn? Zo nee, dan zijn effecten uitgesloten.

Indien het antwoord op de laatste vraag per categorie ja is zal in meer detail onderzocht moeten
worden wat de effecten van ruimtebeslag en verstoring zijn.

Cumulatieve effecten
• Kunnen effecten op instandhoudingsdoelen als gevolg van voorgenomen activiteit warden

uitgesloten? Zo ja, dan kan geen cumulatie van effecten optreden.
• Zo nee, zijn er naast de voorgenomen activiteit andere projecten gepland die mogelijk ook

van invloed op de instandhoudingsdoelen kunnen zijn? Zo nee, dan kan geen cumulatie van
effecten optreden.

Indien het antwoord op bovenstaande laatste vraag ja is dan zal in meer detail onderzocht moe-
ten worden wat de effecten van de andere projecten zijn.

•
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3.3 Natura2000gebiedWesterschelde- Saeftlnghe
De grens van het Natura 2000 gebied Westerschelde - Saeftinghe ligt op de buitenkruinlijn. Het
projectgebied maakt dus officieel onderdeel uit van het Natura 2000 gebied (zie onderstaande
figuur).

Figuur f.3Begrenzing Natura20DO gebied Westetschelde -Saefinghe ter hoogte van het PI'DJecfge-
bied (website ministerie EL&I, oktober 2011) .

•
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Toetsingskader

In onderstaande tabel zijn de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000 gebied weer-
gegeven. Het betreft habitats en soorten waarvoor het Natura 2000 gebied is aangemeld en
waarop de toetsing dus moet worden gericht.

IDIt!odbeustIDBld2!I!l!IIIOS!D
SVI Lan- noelst Doelst. Doelst Draagkracht
deliJk Opp.vl. Kwal. Pop. aantal vo-

gels
Habltattypen
H1110B Permanent overstroomde zandbanken = =

(Noordz~ustzone)
H1130 Estuaria > >

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) > =
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) + = =
H1320 Slijkgrasvelden = =
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) > >
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) = =
H2110 Embryonale duinen + = =
H2120 Witte duinen = =
H2160 Duindoomstruwelen + = =
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) = =
HabItatsoorten
H1014 Nauwe korfslak = = =
H1095 ZeepnK = = >
H1099 Rivierprik = = >
H1103 Fint = = >
H1365 Gewone zeehond + = > >

H1903 Groenknolorchis = = =
BroedVOgelS Aantal pa-

ren
A081 Bruine Kiekendief + = = 20
A132 Kluut = = 2000·
A137 Bontbekplevier = = 100·
A138 Strandplevier = = 220·
A176 Zwartkopmeeuw + = = 400·
A191 Grote stem = = 4000· •A193 Visdief = = 6500·
A195 Dwergstem = = 300·
A272 Blauwborst + = = 450
NIet-broedvogels Aantalvo-

gels
A005 Fuut = = 100
A026 Kleine Zilverreiger + = = 40
A034 lepelaar + = = 30
A041 Kolgans + = '" 380
A043 Grauwe Gans + = = 16600
A048 Bergeend + = = 4500
A050 Smient + = = 16600
A051 Krakeend + = = 40
A052 Wintertaling = = 1100
A053 Wilde eend + = = 11700
A054 Pijlstaart = = 1400
A056 Slobeend + = = 70
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A069 Middelste Zaagbek
A075 Zeearend
A103 Slechtvalk
A130 Scholekster
A132 Kluut
A137 Bontbekplevier
A138 Strandplevier
A140 Goudplevier
A141 Zilverplevier
A142 Kievit
A143 Kanoet
A144 Drieteenstrandloper
A149 Bonte strandloper
A157 Rosse grutto
A160 Wulp
A161 Zwarte ruiter
A162 Tureluur
A164 Groenpootruiter
A169 Steenloper

+
+
+

Toetsfngskader

= = 30
= = 2
= = 8
= = 7500
= = 540
= = 430
= = 80
= = 1600
= = 1500
= = 4100
= = 600
= = 1000
= = 15100
= = 1200
= = 2500
= = 270
= = 1100
= = 90
= = 230

+

+

+
+
+
+

+

Het projectgebied maakt geen onderdeel uit van of grenst niet aan een Beschermd Natuurmo-
nument. Het dichtst bij gelegen BN betreft het Schor van Waarde. Dit gebied ligt buiten de beïn-
vIoedingsafstand van 200 m van de voorgenomen activiteiten en zal daarom verder buiten be-
schouwing worden gelaten .

•
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4 Effecten

4.1 Inleiding
Met betrekking tot de kwalificerende natuurwaarden worden habitats, vogels en overige soorten
onderscheiden. Hun voorkomen is gebaseerd op het voorkomen van geschikte biotoop, alge-
mene veldinventarisaties in het kader van lopende monitoring en relevante literatuur en achter-
grondstudies. Voor de afbakening van het relevante inventarisatiegebied is uitgegaan van een
zone van maximaal 200 m vanaf de dijk, zijnde de gemiddelde maximale verstoringafstand van
de meest gevoelige vogelsoorten (Krijgsveld et al. 2004, 2008). Daarbij wordt op een globaler
niveau ook de wijdere omgeving in ogenschouw genomen.

In het kader van de toetsing aan de Natuurbeschermingswet zijn beschreven:

Habitatrichtlijn
• kwalificerende habitats
• kwalificerende habitatrichttijnsoorten

Vogelrichtlijn
• kwalificerende niet-broedvogelsoorten
• kwalificerende broedvogelsoorten

4.2 Habitats
4.2.1 Aanwezigheid
Het voorland van het traject bestaat grotendeels uit ondiep tot diep water. Dergelijke habitat is
aangemeld als kwalificerende habitat H1130 Estuaria. Ter hoogte van deelgebied I (dp 168- dp
170) is een smalle droogvallende zone aanwezig. Deze zone behoort ook tot het kwalificerende
habitat H1130 Estuaria.
Ter hoogte van deelgebied 11(dp 175 - dp181) is geen droogvallende zone aanwezig met uit-
zondering van een zeer smalle strook die korte tijd droogvalt tijdens het laagste laagwater m0-
ment. De kreukelberm grenst bij laagwater bijna direct aan het water. Dit voorland behoort ook
tot kwalificerende habitat H1130 Estuaria. Andere·kwalificerende habitattypen zijn in het pro-
jectgebied niet aanwezig . •
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Effecten

Figuur 4.1 Kreukelberm en voorland bij laagwater ter hoogte van dp 180

4.2.2 Effecten
In deelgebied I vindt alleen verbetering aan de ondertafel plaats. Ter plekke is geen kwalifice-
rende habitat aanwezig. Daarom kunnen effecten op voorhand worden uitgesloten.

water ter
hoogte van de kreukelberm behoort tot H1130 Estuaria. laagwater valt de kreukelberm gedu-
rende korte tijd droog. Ter plekke is geen droogvallend slik wat van ecologische relevantie is,
aanwezig. De werkstrook is niet breder dan de kreukelberm en er wordt niet gegraven in het
voorland. Herstel van de kreukelberm zal dus geen negatief effect op kwalificerende habitat
hebben.

De overige werkzaamheden, inclusief eventuele opslag van materiaal op de dijk (thv dp 180-
181), worden verricht aan de zeewering zelf. Daar is geen kwalificerende habitat aanwezig.
Ruimtebeslag kan daarom op voorhand worden uitgesloten.

4.3 Habitatsoorten
Kwalificerende habitatsoorten voor het Natura 2000 gebied zijn de nauwe korfslak, fint, zeeprik,
rivierprik, gewone zeehond en groenknolorchis.

In de ruime omgeving van het projectgebied zijn geen waarnemingen bekend van nauwe korf-
slak, een soort van duinstruwelen. Een dergelijk biotoop is niet aanwezig ter plekke. Bovendien
is de soort niet erg mobiel, zodat een eventuele externe werking niet relevant is voor deze
soort.

De meeste overige habitatsoorten van de Westerschelde betreffen soorten die in het open wa-
ter voorkomen (fint, zeeprik, rivierprik, gewone zeehond). Het Natura 2000 gebied Westerschel-
de & Saeftinghe dient als doortrekgebied voor fint, zeeprik en rivierprik. De soorten paaien niet
in het Natura 2000 gebied. De werkzaamheden zullen dus niet leiden tot vemietiging van paai-
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Een ·effect is daarmee te verwaarlozen. Daarnaast valt de 'kreukelberm bij gemiddeld laag water
droog. Daarom.zuflen tijdens laag water in geen geval (kwalificerende) vi~sen aanwezig zijn
inlbij de kreukelberm. .. .

Van de gewone zeehond komen momenteel circa 30 exemplaren in de Westerschelde voor. In
het plangebied zijn geen waarnemingen bekend. Uit tellingen blijkt dat de belangrijkste meest
,nabij de projectlocatie gelegen rustplaatsen zich op de platen van Valkenisse, langs de geul
tussen de 'Rug van Baarland' , de 'Molenplaat' en op de 'Plaat van Baat1and' bevinden (Strucker
et at, 2008), minimaal1 ,5 km van het projectgebied. De maximale verstoringsafstand is ca
1200 m voor de gewone zeehond. Gezien deze afstand kunnen effecten op rustplaatsen van de
gewone zeehond als gevolg de herstelwerkzaamheden daarom op voorhand worden uitgesier
ten.
Het is mogelijk dat op enig moment een zwemmend exemplaar tijdelijk binnen (de bei'nvloe-
dingszone van) het plangebied voorkomt. Dit zal hoogstens incidenteel en .kortstondig zijn. Als
gevolg van het geluid van de werkzaamheden zullen de dieren het projectgebied en zijn bein-·
vloedingszone tijdens de werkzaamheden naar verwachting vèrmijden, Ecologisch relevante
effecten als gevolg van verstoring .zijn daarom niet te verwachten.

Tenslotte is de groenknolorchis de enige plantensoort die als ahabitatsoortn is aangewezen voor
de Westerschelde. :Deze soort groeit meestal in natie, kalkrijke duinvalleien, maar groeit langs
de Westerschelde in een vochtige inlaag langs de Zeeuws-Vlaamse kust. Een geschikte bier .
toop is ter plekke niet aanwezig. Externe werking speelt geen rol voor de soort. De werkzaam-
heden zullen daarom geen ·effect hebben op de soort.

4.4 Broedvogels
Het projectgebied inclusief transportroute en verstoringszone van 200 m erom heen wordt 'niet
gebruikt als broedgebied door (kwalificerende) vogels (mond. med. Pim Wolf; sinds vele jaren-
professioneel vogelteller in het kader van het MWTL-monitoringsprogramma in opdracht van
RWS Zeeland, waaronder ook ilangs de Westerschelde). Voor de meeste kwalificerende soor-
ten ,isgeen geschikt broedbiotoop aanwezig. Daarnaast is er vermoedelijk te veel verstoring in
het projectgebied als gevolg van het reguliere gebruik (bewoners, fietsver'keer en havenlje). .

De meest nabije bekende locatie waar kwalificerende broedvogels zijn waargenomen· (een aan-
tal broedparen van strandplevier en bontbekplevier) ligt direct ten oosten van het binnendijkse
recreatiegebied Den Inkel (ter hoogte van dp 186 -188, mond. med. Pim Wolf, oktober 2011).
De werkzaamheden vinden plaats buiten de invJoedsfeer van dit gebied en de transportroute
loopt tot dp 181. Ter plekke zal het verkeer 'keren en dezelfde route terug gebruiken. Effecten
op kwalificerende broedvogelsoorten kunnen daarom op voorhand worden uitgesloten.

Binnen het beYnvJoedingsgebied van de vemeteringswerkzaamheden (inclusief transportroute)
is aan de binnenzijde van de zeewering ten westen van het gemaal (thv dp 162) we'l een bosje
aanwezig wat vermoedelijk als broedbiotoop door verschillende (algemene) soorten gebruikt .
wordt. ,oe met gras begroeide boventafel van de .z~wering vormt een geSChikte habitat voor de
graspieper. Beide biotopen 1iggen in de beïnvJoedingsfeer van de herstelwerkzaamheden inclu-
sief transportroute. De werkzaamheden kunnen in het broedseizoen daarom wel tot verstoring'
van de door de Flora- en faunawet beschermde vogelsoorten leiden. Om effecten op deze soor-
ten te voorkomen dienen de werkZaamhèden buiten het broedseizoen te worden uitgevoerd
dan wel voor aanvang van het broedseizoen gestart te worden.
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4.5 Niet-broedvogels
OvertijefJde vogels
Ter hoogte van de voorgenomen werkZaamheden (inclusief transportroute) zijn geen relevanté
hoogwatervluchtplaatsen aanwezig (mond. med. Pim Wolf, oktober 2011). Vermoedelijk is dat
deel van de zeewering niet geschikt als hvp vanwege te veel verstoring door recreanten (e,g.
fietsers, gebruikers van de haven, honden). Oe dichtst bijzijnde hVJ)is ligt ter hoogte van dp 185
- 186. In het vroege voorjaar (half april- mei) overtijtlfoerageert o.a. de rosse grutto in deze
hoek. Exacte aantallen ter plekke zijn onbekend omdat de watervogeltellingen alleen per telvak
worden weergegeven. In dit geval het zeer grote telvak ws410 (zie onderstaande figuur). Ook
wordt de dijk ter hoogte van het Schor van Waarde ca. 1 km oostwaarts als hvp gebruikt .
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Vanaf dp 162 is de dijk in oostelijke richting afgesloten voor (fiets)verkeer zodat een geschikt
rustgebied voor vogels is ontstaan. Beide hvp's liggen buiten de beïnvloedingszone van 200 m,
waardoor effecten op daar overtijende vogels op voorhand kunnen worden uitgesloten. Een
enkele vogel die eventueel ter plekke aanwezig is, kan eenvoudig uitwijken naar een van beide
hvp's. .

Foeragel9nde vogels
Ter hoogte van de voorgenomen werkzaamheden (inclusief transportroute) zijn geen relevante
foerageergebieden aanwezig. Het dichtstbij gelegen foerageergebied ligt ten oosten van dp 163
en in de hoek ter hoogte van dp 185 - 186. Beide gebieden liggen buiten de beinvloedingssfeer
van de voorgenomen activiteit waardoor effecten op daar overtijende vogels op voorhand
kunnen worden uitgesloten. Een enkele vogel die eventueel ter plekke aanwezig is kan
eenvoudig uitwijken naar een van beide gebieden.

Watervogels
Het voorland ter hoogte van het projectgebied bestaat uit water waar op water verblijvende
vogels, o.a. eendensoorten, gebruik van maken. Tijdens de werkzaamheden zullen de vogels
de directe omgeving van het projectgebied eventueel vermijden. De directe omgeving biedt ruim
voldoende uitwijkmogelijkheden voor de watervogels. Ecologisch relevante effecten zijn daarom
uit te sluiten.

4.6 Cumulatieveeffecten
Het enige andere buitendijkse project dat in 2012 wordt uitgevoerd betreft de Onderwater
oeverbestorting Westerschelde. Dit project zal worden uitgevoerd in de periode augustus 2011
- apri12012. Cumulatie van effecten van de voorgenomen activiteit en andere geplande werk-
zaamheden kan echter worden uitgesloten omdat de voorgenomen activiteit geen effecten tot
gevolg heeft .
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Conclusie en aanbevelingen

5 Conclusieen aanbevelingen

5.1 Conclusie
Uit de uitgevoerde Voortoets blijkt dat geen effecten te verwachten zijn op de instandhoudings-
doelen van het Natura 2000 gebied Westerschelde & Saeftinghe als gevolg van voorgenomen
herstelwerkzaamheden (inclusief transport) aan de zeewering ter hoogte van de Waarde- en
Westveerpolder (deelvakken dp 168 - dp170, dp 173, dp175 - dp181). Er hoeft geen nadere
effect-analyse in de vorm van een verslechteringstoets of passende beoordeling gedaan te
worden en er is geen Nb-vergunning nodig voor de voorgenomen activiteit.

5.2 Aanbevelingen
Binnendijks broeden is mogelijk voor door de Flora- en faunawet beschermde vogels.
Om eventuele verstoring te voorkomen, is het noodzakelijk de werkzaamheden buiten het
broedseizoen uit te voeren dan wel voor aanvang van het broedseizoen met de werkzaamhe-
den aan te vangen zodat de vogels eventueel tijdig kunnen uitwijken. Een vroege start is ook
aan te bevelen voor de rosse grutto die tijdens de voorjaarstrek vanaf half april in de omgeving
van het projectgebied overtijtlfoerageert. Daarbij maakt hij overigens gebruik van gebieden die
buiten de beïnvloedingszone van de werkzaamheden liggen (ter hoogte van dp 184 -187 en
het Schor van Waarde).

---- ---- ----
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