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Natuurbeschermingswet
"Oosterschelde"

ver.zonden: 2 0 AUG. ?OiO Middelburg. 19 augustus 2010

Geachte heer

Op 19 juli 2010 ontvingen wij uw brief (kenmerk: 2010007176) met informatie over het uitvoeren van
werkzaamheden aan de Vissershaven in Bruinisse, grenzend aan de Natura 2000-gebieden Oosterschelde
en Grevelingen. ter beoordeling van de vraag of vergunning op grond van artikel 16 en 19d van de Natuur-
beschermingswet 1998 vereist is. In antwoord hierop delen wij u het volgende mede.

U geeft aan dat projectbureau Zeeweringen het voornemen heeft om in 2013 de steenbekleding langs het
dijktraject Bruinisse-Grevelingendam (gemeente Schouwen-Duiveland) te vervangen. Tevens zijn er werk-
zaamheden aan de (binnen dit dijktraject gelegen) Vissershaven gepland in het kader van de herinriclitings-
plannen van de havens rond Bruinisse. Om overlast voor de omgeving te beperken worden de werkzaam-
heden aan de haven in één keer uitgevoerd in 2011. Deze werkzaamheden betreffen:
• Het vernieuwen van de remmingswerken en de aanlegsteigers.
• Het opnieuw inrichten van het havenplateau.

Om te bepalen of er negatieve effecten optreden op de natuurwaarden van de aangrenzende Natura 2000-
gebieden heeft u Arcadis de memo 'Quick scan natuurwetgeving werkzaamheden haven van Bruinisse'
(d.d. 29 juni 2010) op laten stellen. Hieruit blijkt dat aantasting van habitattypen en effecten op habitatricht-
lijnsoorten zijn uitgesloten, omdat deze niet aanwezig zijn in of rond de haven. Vogelrichtlijnsoorten gebrui-
ken de haven en aanqrenzeqde gebieden als hoogwatervluchtplaats en foerageergebied. Bij het aanbrengen
van steigerpalen wordt aan de aannemer overgelaten op welke wijze de uitvoering plaatsvindt (heien, trillen,
drukken of spuiten). Vooral door het heien wordt de haven en directe omgeving tijdelijk ongeschikt als foera-
geer- en rustgebied voor vogels. Voor overige werkzaamheden geldt dit in mindere mate. Als de vogels de
werkzaamheden als storend ervaren, zijn in de omgeving voldoende uitwijkmogelijkheden aanwezig. Gezien
de bepel1<teaantallen mogelijk verstoorde vogels en de uitwijkmogelijkheden zijn significante effecten op
instandhoudingsdoelstellingen uitgesloten. U kunt genoemde werkzaamheden daarom uitvoer!!n, zonder dat
daar een vergunning als bedoeld in artikel16 en19d van de Natuurbeschermingswet 1998 voor nodig is. _.
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Voor de goede orde wijzen wij u erop dat genoemde handelingen van invloed kunnen zijn op beschermde
soorten, planten en/of dieren genoemd in de Flora- en faunawet en de daarop gebaseerde uitvoeringsbeslui-
ten. Indien dit aan de orde is, dient u mogelijk tevens te beschikken over een ontheffing als bedoeld in die
wet. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij Dienst Regelingen, Postbus 1191, 3300 BD Dordrecht, alge-
meen informatienummer 0800-2233322.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
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