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ClRCUlAne MAP ' I I I
In aanvulling op ons schrijven van 6 juli 2007 (kenmerk RMW0707768) betreffende uw aanvraag voor een
vergunning op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 voor het uitvoeren van
werkzaamheden aan het dijktraject Leendert Abrahampolder in het Natura 2000-gebied Oosterschelde be-
richten wij u het volgende.

Ontwerpbeschikking
Rekening houdend met de constatering dat de natuurbelangen van Oosterschelde zich niet verzetten tegen
vergunningverlening en het belang van de uit te voeren werkzaamheden, hebben wij het voornemen de ge-
vraagde vergunning onder voorwaarden te verlenen. Een ontwerpbeschikking hiertoeStuiten WIJ dan ook bij.
Leest u vooral deel A van de ontwerpbeschikking zorgvuldig door; hierin staan de voorschriften die we aan
de vergunning verbinden.

• De ontwerpbeschikking zal volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht openbaar ter inzage
worden gelegd van 1 augustus tot en met 12 september. Belanghebbenden kunnen zienswijzen met betrek-
king tot dit onderwerp naar voren brengen.

Zienswijze
Wij stellen u hierbij in de gelegenheid om uiterlijk 12 september uw zienswijze met betrekking tot de ont-
werpbeschikking bij ons naar voren te brengen. Indien wij op die datum geen reactie hebben ontvangen
nemen wij aan dat u geen gebruik wenst te maken van deze gelegenheid.

Hoogachtend,

Afdeling landelijk gebied en water.

Het Groene Woud 1, Middelburg T [0118J· 631700 www.zeeland nl
Postbus 165 F [0118J· 634756
4330 AD Middelburg
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ONTWERPBESCHIKKING

Deze vergunning bestaat uit drie delen:
In deel A leest u waarvoor en waarom u de vergunning krijgt.
In deel B leest u over het wettelijke kader en het beleid die een rol spelen bij het verlenen van deze
ning.
In deel C leest u meer over het Natura 2000-gebied Oosterschelde en de instandhoudingsdoelste.jn
dit gebied. '"

Deel A. De vergunning 1:!7 .

Wij verlenen u vergunning voor het versterken van het dijktraject Leendert AbrahampÓld~~,~
2000-gebied Oosterschelde. ~

',~%i;.;" e aan de vergunning een aantal voor-
o~, licht zich aan onderstaande voorschrif-

'Î
1. De dijkverbetering dient strikt te worden uit 'onform de aanvraag, voor zover niet in tegen-

spraak met de hieronder geformuleerd en.
1. Om te voorkomen dat Bontbekpl fM"'" p het schelpenstrandje nabij de jachthaven van Kats

gaan broeden, dienen (voorberei amheden tussen dijkpaal 1767 en 1767+6om 1 maart
of eerder te beginnen. Het gaat ~i,~ ~" het afgraven van het schelpenstrandje.

2. (Voorbereidende) werkzaamhedên n gefaseerd: het dijkgedeelte tussen dijkpaal 1743 en 1754
start 1 maart of eerder bij dijk Á 754 mij jachthaven van Kats) om van hieruit richting het zuiden
te werken. Werkzaamheden" .. t'aal 1729 en dijkpaal 1743 worden pas na mei gestart,
waarbij vanaf dijkpaal 174 r het ,$len gewerkt wordt. Deze fasering dient ervoor om te
voorkomen ~at d.e Bontbe .~J~.gaat brbeden bij Katsh?ek, foeragerende vogels als Fuut, Wilde
eend en Smient In het 'óipräen verstoord (tussen dljkpaal 1727 en 1743) en grote aantallen
foeragerende (o.a. B Zilverplevier) en overtijende vogels (o.a Bergeend, Wulp, Scholekster)
in de Zandkreek tij, ~aarstrek worden verstoord.

3. Om verstoring en v van zoogdieren te beperken wordt twee weken voorafgaand aan de
werkzaamhede~'d~ atie op de dijk gemaaid. Hierdoor ontstaat een ongeschikte biotoop voor
grondgebonden " . n en deze zullen naar verwachting uitwijken naar de omgeving. Door de
vegetat' 0 rt te houden door regelmatig maaien, wordt voorkomen dat soorten als
Schole gaan broeden.

4. De sch .es bij dijkpaal 1767 en 1742 en het slik langs het gehele dijktraject worden na de
, nform standaard mitigerende maatregel 7 (bijlage 3), in de oorspronkelijke staat

~l",~oorafgaand worden de schelpen apart op de glooiing gezet en na de
"'.f?eden weet teruggezet.
depotlocatie nabij het bosgebied bij het oude kreekrestant wordt niet in gebruik

gen ;: 0i. n. it om verstoring van broedende, rustende en foeragerende vogels bij de oude kreek en
in het~bsgebied zoveel mogelijk te voorkomen.
Tijden~;;de gehele periode van werkzaamheden komt er buitendijks geen werkverkeer voorbij
"~Rà;~11727. Dit om verstoring van broedende, foeragerende en rustende vogels op de dijk en

s iKken ten westen van het dijktraject te voorkomen.
7. Om permanente effecten op het habitattype schor met slijkgrasvegetatie (1320) te voorkomen, heeft

de werkstrook tussen dijkpaal 1767 en dijkpaal 1767+6om de vorm van een spies. Vergraven van het
schor wordt hierbij voorkomen. Wanneer dit niet mogelijk is dient de schade zo beperkt mogelijk te

\,;J2e vergunning
ogélrichtlij nge-
WUijngebiedmeegeno-

Dit doen we op grond van artikel 19d, eerste lid van de Natuurbeschermingswet
geldt in het Natura 2000-gebied Oostersehelde voor het deel dat is aangeWeze;«~,
bied/beschermd natuurmonument. Hierin hebben we de aanvraag voor4-e i • 0

men (conform artikel 6, lid twee, drie en vier van de Habitatrichtlijn).

Hieronder leest u achtereenvolgens:
1. welke voorschriften wij aan deze vergunning verbinden;
2. tot wanneer de vergunning geldig is;
3. voor welke activiteiten u de vergunning precies krijgt;
4. op welke argumenten wij onze beslissing hebben geba
5. de zienswijzen van verschillende belanghebbenden.

1. Voorschriften
Om de natuur in het Natura 2000-gebied te beschermen,
schriften. Tijdens het uitvoeren van uw activiteit bent u
ten te houden.



blijven en moet het schor na de werkzaamheden op het oude niveau worden teruggeplaatst,
conform standaard mitigerende maatregel 7, bijlage 3.

8. Om effecten op de biotoop zeegrasvelden zoveel mogelijk te beperken, wordt de breedte van de
werkstrook tussen dijkpaal 1767 en 1767+60 en tussen dijkpaal 1729 en 1735 zo smal mogelijk
gehouden. De werkstrook mag niet breder zijn dan 15 meter. Na de werkzaamheden wordt
standaard mitigerende maatregel 7 toegepast (zie bijlage 3). ~

9. Water dat uit de werkstrook tussen dijkpaal 1767 en dijkpaal 1767+60 gepompt wordt, magf~~
geloosd .....orden op het slik waar zeegras groeit of in de inlaag bij de noordelijke havendat:;l Dit oriGc:,,-
vertroebeling van de waterkolom en daarmee schadelijke effecten op het zeegrasve.l.d te ~.~.'.O,.,·. 0, ik~m~N.é.n.,.,'f
Het water wordt ten oosten van de strekdam geloosd, in het diepere gedeelte waar z!éntg~€ht~ .,;'
zeegras bevindt. , ".

1O. Afsluiten onderhoudspad tussen dijkpaal 1729 en dijkpaal 1743. Bij afsluiting{ivan e 'f9nder-"
houdspad worden de volgende uitgangspunten gehanteerd "<f ~~

o Toegangshekken zijn zodanig uitgevoerd dat hier lastig overheen te ~ljmrrienÜs.
o Indien het af te sluiten deel wordt begraasd, wordt de afrastering3binnl7~ndijks"töt?onder aan

de dijk doorgezet. 'f;::w

o Indien op het af te sluiten deel voorland aanwezig is, wordt het wa 'J,ter tot aan het begin
van het voorland doorgezet. • ~

o Waar relevant, wordt door middel van bebording aangege J,äettfië.tsroutezich naar
binnendijks verplaatst. ~

o Waar relevant, wordt door middel van informatieborden ui
maatregelen (publieksvoorlichting).

11. Vóór 15 maart wordt de vegetatie op het buitentalud en k . , (gemaaid.
12. De breedte van werkstrook bedraagt maximaal 15 meter, , end vantJit de waterbouwkundige

'":',:.1>-,.

teen van de dijk. Voor zo ver mogelijk zal een smallere ~~rls~trooR":;~,angehouden worden, met name
op locaties waar zich zeegras bevind (zie voorwaarde 8~:r ~ "W

13. Indien het voorland uit slik bestaat, worden VrijkOmende~rond eOIstenen in de kreukel berm verwerkt
en niet over de gehele werkstrook . De stenen en g~()l).dw6r&ew1fo egaal mogelijk over grote dijk-
lengte verdeeld, waardoor de ophoging zo min moA¥'" .,Qfdt. Perkoenpalen en overig vrijkomend
materiaal worden verwijderd en afgevoerd. êi

14. Het voorland (slik en schor) in de werkstrook wo t aO$l!litend op de werkzaamheden op de oor-
~,*,v.

spronkelijke hoogte te worden teruggebrach Ukgeldt dit voor de werkstrook buiten de kreu-
kelberm, voor schor echter over de gehele :~rde werkstrook. Eventuele kreekjes die bin-
nen de werkstrook (en buiten de kreukeiber elegen, dienen vooraf geregistreerd, en na af-."
loop hersteld te worden. A

15. Er vindt op het slik of schor geen op
plaats, ook niet in aangrenzende dij

16. Er vindt geen betreding van het voort
materieel. .

17. Zodra personeel van de politi ro t,: ie Zeeland of de Algemene Inspectie Dienst vraagt naar
uw vergunning, bent u verpliêfl ~ez~Wte tonen. .

18. U dient u de heer C. Beekm~h, mede~~~er Handhaving van de provincie Zeeland, op de hoogte te
brengen wanneer u begi "< werkflfamheden. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0118)
631 956 of via het ma' . man@zeeland.nl.

2. Geldigheid ()'. ,
Deze vergunning is geldig tot)~n t\'31 december 2009. Zorgvuldig nakomen van de bovenstaande voor-
schriften, voorkomt dat '~~!;;~~~,C~Unning voortijdig intrekken of verdere voorwaarden stellen.

'\,: "",:..z'l/

n over de getroffen

~ifteriaal en grond buitendijks buiten de werkstrook~tde werkstrook plaats, niet door personen noch met

3. Uw activiteiten
U hebt de vergJ~'l}L, aagd voor het versterken van het dijktraject Leendert Abrahampolder gelegen
• ...?':j't'::.:'>~
In de gemeente Noora~land.

U geeft aan" ;€îà90tdeel van de Nederlandse dijken aan de zeezijde tegen golven wordt beschermd
door een st~~t:!~kledfrfg. Uit onderzoek van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen is naar
voreo!Qel<Qmen'Clàt,in Zeeland deze steenbekleding onvoldoende tegen zeer zware stormen bestand is.
An.~érs gei'ê~: d~~teenbekleding is in veel gevallen te licht en voldoet niet aan de veiligheidsnorm. Om dit
p~Qpleem op tê110ssen is in 1996 het project Zeeweringen gestart. Hierin werken Rijkswaterstaat, de Zeeuw-
se~élterschappen en de provincie Zeeland samen. Daarvoor is het Projectbureau Zeeweringen in het leven
geroeperJ,.,H~frdoel is de met steen beklede delen van het buitentalud van de dijk te verbeteren op de plaat-
sen wàar-diit nodig is.
Na verbetering dienen de dijktrajecten 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 aandacht is voor de
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gevolgen van de dijkverbeteringswerken voor het landschap, de natuur, cultuurhistorie (de LNC-waarden) en
overige belangen, zoals ruimtelijke ordening, omwonenden en milieu.

Het traject heeft een lengte van circa 3,8 kilometer. Het traject ligt tussen dijkpaal 1729 en dijkpaal 1767+60

ten zuiden van de haven Kats.
De werkzaamheden betreffen op hoofdlijnen:

De gehele kreukelberm van het dijktraject wordt vernieuwd of versterkt met breuksteen m~t
tering van 10-60 kg (dijkpaal 1729 - dijkpaal 1739) of een sortering van 40-200 kg (dijkp ~ 173
dijkpaal 1754)
Tussen dijkpaal 1767 en dijkpaal 1767+60wordt een nieuwe teenconstructie aangele!if
De zetsteenbekleding zal over het gehele traject, met uitzondering van de jachthav &"7

betonzuilen. Het type betonzuilen is per locatie verschillend.
Het talud wordt overlaagd met breuksteen en ingegoten met gietasfalt.
De berm zal worden opgehoogd. Op de berm wordt een nieuwe onderhoudssjr
meter breed, die deels toegankelijk zal zijn voor fietsers (dijkpaal 1743 ilk •
van het toegankelijke deel zal worden uitgevoerd met grindasfaltbeton
onderhoudsstrook zal uitgevoerd worden in open steenasfalt deels afg
Achter de havendam wordt een verborgen glooiing aangebracht.
De vervallen havendam in de oude landbouwhaven (dijkpaaI1~;}0
komende materialen en wordt ingegoten met beton. ~

* Een beoordeling van de effecten is noodzakelijk ~
Het te verbeteren dijktraject ligt binnen de begrenzing van het 2?j0-gebied Oosterschelde en signifi-
cant- negatieve effecten van deze activiteit op de bescherrll.~ arden zijn op voorhand niet uit te
sluiten. Daarom moet op objectieve wijze onderzocht en p' ordeeld worden wat de effecten van de
activiteiten (kunnen) zijn. In opdracht van de initiatiefnem readis het rapport PZDB-R-07038 'Pas-
s~nde beoordelinq dijktraject Leende~ Abr~hampolde~~*~~ ~007) opgesteld. Naar ons oord,eelbev~t
dit rapport In samenhang met de ovenge bij de vergumnln'gFlé!pvraaggevoegde stukken de benodigde objec-
tieve informatie om de effecten van de geplande ads, "'ént'~kunnen beoordelen.

egd van 3
e toplaag

deel van de
grond.

4. Onze overwegingen
Om tot deze vergunningverlening te komen, hebben we een aan A

leest u welke argumenten een rol speelden bij ons besluit.

* Effecten zijn mogelijk op beschermde habitat ""'~\)
In het Natura 2000-gebied Oosterschelde'~ij categorieën specifieke instandhoudingsdoelen te onder-
scheiden: habitats, soorten en de zogenaam l111elen.Bij habitats betreft het tijdelijke, dan wel per-
manente verstoring en/of onttrekking van~j~ '.' allend slik (behorend tot habitattype Grote ondiepe
kreken en baaien) of Schor (habitattype: chorrEt@,m'ltslijkgrasvegetaties); andere kwalificerende habitatty-
pes zijn niet aanwezig langs dit dijktra' Bij so'Ohenbetreft het mogelijke effecten op een reeks van vogel-
soorten, waarvoor instandhoudingsd~ I~îfvoor het Natura 2000-gebied zijn opgesteld als niet-
broedvogel; overige kwalificerendel$~en k0n:t~nniet in de invloedssfeer van de activiteiten voor of onder-
vinden er geen effect door, Bij 'oude d' , bet~t het tijdelijke of permanente effecten op zeegrasvelden •
en schelpenruggen, die op he " ~

* Er zijn geen significant-ne$l . . ' , ten op habitats
Door het vervangen van de ~u,~IMrrm en het plaatselijk verschuiven van de teen van de dijk ontstaat er
een permanent verlies ~ ervlakte van het habitattype Grote, ondiepe kreken en baaien van maximaal
850 m2

• Door het gebru ~erkstrook ontstaat er een tijdelijk oppervlakteverlies van maximaal 39.000
m2

• In relatie to~~Qr:.(), pal van dit habitattype in de Oostersehelde is deze afname niet significant.
Tijdens de wer heden t"eedt er tijdelijke verstoring op van het habitattype Schorren met slijkgrasvege-
tatie. Door het itigerende maatregelen worden permanente effecten voorkomen. Significant-
negatieve effec . iermee voorkomen.

* Effecten 0 rige lotopen uit de 'oude doelen'
Ter~,'ó"0r7èr e jachthaven bij Kats komt mogelijk zeegras voor binnen de geplande werkstrook. De
hui.äigepop zeegras in de Oosterschelde ondergaat reeds een neergaande trend. Wanneer er daad-
w· elijk nog~egras voorkomt binnen de werkstrook, dan zal het verlies ervan bijdragen aan het totale
ve s van ze- ras in de Oostersehelde. Door de werkstrook te beperken tot het minimaal nodige worden de
loca le eegras zo veel mogelijk gemeden en worden significant-negatieve effecten voorkomen.
Voor he voeren van de werkzaamheden wordt het schelpenstrandje ten noorden van de jachthaven Kats
afgegraven. Hierdoor ontstaat een tijdelijke aantasting van dit biotoop. Het schelpenmateriaal wordt na de
werkzaamheden op hetzelfde niveau teruggebracht om permanente/significante negatieve effecten te voor-
komen.
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* Er zijn geen significant negatieve effecten op 'Natura 2000-broedvogels'
Er zijn twee soorten vogels die in de omgeving van het dijktraject broed locaties hebben die mogelijk beïn-
vloed kunnen worden door de werkzaamheden. De Bruine kiekendief broedt in de binnendijks gelegen oude
kreekrestant. Door de werkzaamheden en het transport zou er verstoring kunnen optreden. Door de werk-
zaam~eden vo~r aanvang van het br?edseiz~en te laten beginnen, zal de Bruin.e kiekendief er naar;:,~~~-
wachtinq voor kiezen om op een rustige locatie te gaan broeden en geen negatieve effecten door ~dè'wé:tk:
..",,,,,..,hononnnnoM,innon 7n, ..01binnendiiks ",I",bultendilks ziin or broedlocatles "o"r ne R"nth~I.-nî~\Ii~r 'fu~

bi;~~~dijk~~1~~;ti~~'~;'li~~b'~~~~"d'~"b;i~~lo~di~~~z~nd~"va~ h"etdijktr~je;t. B-uite~dijks -;~~.dt-h'. '.-"-" ,- ...~.....'{i
penstrandje en de strekdam geb~~ikt als broedlocatie. Door een goede fasering van de wer~~l~ end
wordt voorkomen dat de vogels tijdens het broeden worden verstoord maar vooraf al ged~<2pgen wo.rpen om
een andere broed locatie in de omgeving te gebruiken. Deze tijdelijke verstoring heeftt_geen<s19Qificanténega-
tieve effecten. ~ ~

* ~r zijn geen significant-negati~ve effecten op 'N_~tur~2000-niet-~roedvogels' ~ a ...""~
TIjdens laag water hebben de slikken langs het dijktraject de functie als foerageergeru~dlVoo,,>steltiopers. Als
perman~nt effect is er een kleine afn~~e van het oppervlakte slik doo~ v~rschui¥~ngl;a~!~ t~en .van de dijk
en de nieuwe kreukelberm. In vergelijking met de totale oppervlakte slik In~deOosterschèlde ISdit dermate
klein dat er geen significante negatieve effecten voor de foeragerende "r.R,gél~~ afstaan. Voor de tijde-
lijke verstoring die de werkzaamheden in de directe omgeving van het áijktf~jeëtv .....n veroorzaken, zijn
voldoende overige locaties voor deze soorten om te foerageren in de directeSomg'éV1ng.Significante effecten
doen zich niet voor. Door de werkzaamheden ontstaat een tijdelijke ver.st~g~O?de HVP's en rustlocaties
van de Rotgans, Kleine zilverreiger en Groenpootruiter. Voor dez~12"Wfen ziJQl\ypldoende alternatieve rust-
locaties o~H~P's in de dir~cte omgeving of is de verstoring geZie.....n.....aè~.9~.;;.:i.n..g~.van de HVP zeer beperkt zodat
er geen significante negatieve effecten zullen ontstaan. .r.".·..i.·..• .. A.•"'<0w••. ~

* Geen negatieve effecten op overige soorten ~~ ~
Op overige flora en fauna soorten zoals de Noordse woelmuis'i)-GèWQoe)<zeehond (habitatsoorten) en soorten

r:-::'-""" """~
uit de 'oude' aanwijzingsbesluiten zoals Gewone zoutmelqe(G~WQQe zeekat, Zeekreeft en vissen ontstaan
geen negatieve effecten doordat ze niet of zeer beperkt a~~~zfg')jn in de zone op en rondom het dijktra-
ject.

* In combinatie met andere activiteiten in de Oester. ~roorzaakt uw activiteit geen significant-
negatieve effecten
Ook als we kijken naar andere activiteiten/in de~0öStJ.. de treden er in gezamenlijkheid geen significan-
te negatieve effecten op. We denken hierb~~ acÜvit&Iten die tegelijkertijd met uw activiteit plaatsvinden.
Cumulatieve effecten kunnen zowel worden ver~9rzaaKt door autonome ontwikkelingen (het bereiken van
een nieuw morfologisch evenwicht na het;Yil~gre~rî de deltawerken en de verwachte zeespiegelstijging)
als diverse menselijke activiteiten in het ,~ebieél+~oa1¥scheepvaart, visserij, recreatie en andere.
Door de werkzaamheden aan het dijktral~ct LeeÎ]~ert Abrahampolder vindt een tijdelijke verstoring plaats
van vogels waarvoor de Oosterschet~ à1~~g~rfiChtiijngebied is aangewezen. Te denken valt aan broed-
vogels zoals bruine kiekendief en bt5~~~ekple.jje,ti~rustende steltlopers en rotganzen, en aan foeragerende
steltlopers. Daarnaast zal 850 m~r¥~~IÎ~babitatt§pe 1160 verloren gaan. Verdere menselijke activiteiten,
die ook een negatieve invloed!l:§l1niî~ et5b'enop de genoemde soorten en habitats zijn visserij en recreatie
in het gebied, maar ook werk ., ,@gf , in het kader van het vergroten van de veiligheid.

Algemene autonome ontwi
De Oosterschelde is ee "denwater, dat zeewaarts en landwaarts wordt begrensd door de Storm-
vloedkering en de corn ' _ ingsdammen. Als gevolg van de afsluitingen zijn er zowel de stroomsnel-
heden als ook d:à enomen. Er wordt geen rivierslib meer aangevoerd en de geulen zijn te ruim
gedimensionee t s de zogenoemde 'zandhonger', dat wil zeggen dat platen, slikken en schor-
ren eroderen om ~~I.~p.,opte vullen. Dit zorgt ervoor dat de oppervlakte intergetijdengebieden jaarlijks
afneemt met 1~rá])§~h'~,!i,llf.i'ètverlies van intergetijdengebied en het verminderen van de droogvalduur bete-
kent een afnáitle \7~n?fo~rageermogelijkheden voor steltlopers. In het doelendocument van juni 2006 wordt
er echter re . g me1t gehouden dat de teruggang van het intergetijdengebied niet gekeerd kan worden en
zijn,EI~1éf0~ .eze afname afgestemd.

i/rl~~¥ .
R~f-reatle
Dê;{~,ostersch~. de vormt een aantrekkelijk recreatiegebied, vooral in de zomer. Door geluid en aanwezigheid
van<'o~l1vv~#Jélaar, fietsers, boten, (kite-)surfers, sportvissers (inclusief pieren-spitters) kunnen broedende,
foeragerende, overtijende of rustende vogels en zeehonden verstoord worden. In het geval van de dijkverbe-
teringswerken zijn vooral de fietsers en wandelaars van belang door hun verstorende effecten op vogels. Er
kan worden aangenomen dat als gevolg van de dijkverbeteringswerkzaamheden de verstoring door recrean-
ten zou kunnen toenemen door de aanwezigheid van nieuwe verharde onderhoudspaden indien ze dichtbij
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een hoogwatervluchtplaats, een slik of schor liggen. Door het nemen van mitigerende maatregelen (o.a.
afsluiten van onderhoudspaden) wordt voorkomen dat er (significant-) negatieve effecten van recreanten als
gevolg van de werkzaamheden optreden. Voor recreatie in het algemeen geldt dat maatregelen zijn geno-
men zoals het afsluiten van kwetsbare gebieden om (significant-) negatieve effecten van recreatie op de
natuurwaarden van de Oostersehelde te voorkomen.

Visserij
Er worden verschillende vormen van visserij (boomkorvisserij, mosselteelt, vaste vistuigen, mech
handmatige kokkelvisserij) in het gebied uitgeoefend die kunnen leiden tot verstoring van vogels
den door geluid, voedselcompetitie en tot beschadiging van de kwalificerende habitats zoals;!lta ~.
1160 (grote baaien). Het bezoeken van kokkelbanken tijdens laagwater in verband met ha ',/ ati
visserij kan een verstoring van rustende of foeragerende vogels tot gevolg hebben. D~or elgevlng
zoals het Schelpdierbesluit en het nemen van in vergunningen op grond van de Natuurb'êsch .,~gswet
199~ voorgesc~rev~.n mitigerende ~aatregelen bij het uitoefenen van.~ijvoorbeeld mf.h~ en. ~and-
matige kokkelvieserf worden negatieve effecten zoals voedselcornpetltie en be ng van KWalificerende
habitats zo goed mogelijk beperkt.

Dijkverbet~ringswer~en .... "-
Door de dljkverbetenngswerken kan het interqetlldenqebied permanen~ ,
planten en dieren die zich door aanleg van de harde oeverbeschoeiingen
wikkelen, blijven ook in de toekomst gehandhaafd. Verder kunnen broede (je en foeragerende
vogels verstoord worden. Door het nemen van in vergunningen op gr0,i.q~n ~,atuurbeschermingswet
1998 voorgeschreven mitigerende maatregelen worden negatiev ecten t~r" vogels en habitats verzacht _
en significante effecten voorkomen. Ten aanzien van het totale opp ",~.~teverlj'ês aan habitattypen veroor- ..
zaakt door de dijkversterkingen zal er een herstelopgave geform rd'~Ö~en ...
Overige activiteiten 'I
Windmolens kunnen negatieve effecten veroorzaken o.a. d ffrèiden tot aanvaardingen. Door het
snijden van zeegroenten kan een tijdelijke en plaatselijke plaatsvinden van de functie van de
schorren als hoogwatervluchtplaats, rust-, foerageer- en voor vogels. Door betreding van het
schor kan het tot verstoring van de vegetatie komen. Do e nemen van in vergunningen op grond van de
Natuurbeschermingswet 1998 voorgeschreven mitig m3rrregelen worden negatieve effecten verzacht
en significante effecten voorkomen. Nieuwe activitei - middels het verlenen van vergunningen ge-
regeld.

We hebben hiermee uw activiteit getoetsttàlil ae zo amde instandhoudingsdoelstellingen van het Natu-
ra 2000-gebied Oostersehelde, die bestaan uit:

doelstellingen voor vogelsoorten
doelstellingen voor habitattypen hal)~tsoorten
doelstellingen uit aanwijsbesluI m van ~ beschermde natuurmonumenten OosterseheIde-
buitendijks en Oosterscheld~inne ïKS

Meer informatie over de Oostersch >, " en de \.~ndhoudingsdoelstellingen leest u in deel C van deze ver-
gunning. •

5. Zienswijzen van belangh • 11
Op het moment dat wij uw ¥l.~(ningpanVraag binnen kregen, hebben wij een afschrift hiervan verstuurd
n~~ _~ •

de minister va Bouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
het college van mgester en Wethouders van de gemeente Noord-Beveland.

Daarnaast heb ï een ol1îWerpbesluit gedurende zes weken ter inzage gelegd en eventuele belangheb-
benden met een ~~n het huis-aan-huis-blad De Bevelander daarop geattendeerd. Ze kregen op die
manier de gelege~Om hun zienswijze te geven op uw aanvraag.
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Deel B. Wettelijk kader en beleid

In paragraaf 1 van dit deel leest u welke artikelen uit de Natuurbeschermingswet 1998 en de Habitatrichtlijn
uit 1992 van belang zijn bij het verlenen van deze vergunning.
In paragraaf 2 leest u welk beleid een rol speelt bij de vergunningverlening.

~
1. Wettelijk kader ~~~~

In 1998 is de Natuuïbescheiïiiingswet 1998 ûpgesteld. Op 20 janüaii 2005 is ei een wet aangen...<'TIe.Î..,.•..d...i...Ç.~..~..};..•.;•••u.•.....•.•••.•••."".'..•..'\Natuurbeschermingswet uit 1998 op een aantal punten heeft gewijzigd. Sinds 1 oktober 2005 is ~êQtál;)
artikelen uit de Natuurbeschermingswet 1998 en de wijzigingswet in werking getreden. ~ .•/.,
De voor vergunningverlening van belang zijnde artikelen zijn: .

~
Artikel 2, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998 ,
In dit artikel staat wat we onder 'gedeputeerde staten' verstaan, voor zover niet ander~i is 8'êp.@~ld.
Gedeputeerde staten = gedeputeerde staten van de provincie waarin geheel of4('; ".eels zïn'lfgelegen:

gebieden als bedoeld in artikel 10a (zie hieronder), of
natuurmonumenten, of
landschapsgezichten onderscheidenlijk beschermde natuurmonu"
beschermde landschapsgezichten .

•
Artikel 10a, derde lid van de Natuurbesch
Dit artikel bepaalt dat de instandhouding
op doelstellingen gericht op:

het behoud van het natuurscb.
het herstel van het natuurs~p'on
de ontwikkeling van het natuq~~~hoon
de natuurwetenschapP1!ji.~~.:bètij~7nis van het gebied

Voor zover deze niet vallen on ?j~ Y'7~ oelsfellingen volgens de richtlijnen uit het tweede lid vereist is.

htlijnen uit te kunnen
Artikel10a, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998
In dit artikel staat dat Onze Minister gebieden aanwijst om de vol
voeren:

richtlijn (EEG) nummer 79/409 (Vogelrichtlijn)
richtlijn (EEG) nummer 92/43 (Habitatrichtlijn)

Artikel10a, tweede lid van de Natuurbeschermingswet 1998
Dit artikel bepaalt dat een besluit de instandhoudingsdoeis lipg
besluiten, zoals bedoeld in het vorige artikel (het eerste li
lingen vallen in ieder geval:

a. doelstellingen die gaan om de instandhoudin
volgens richtlijn (EEG) nummer 79/409, of

b. doelstellingen die gericht zijn op de instand
van in het wild levende dier- en plantens
mer 92/43.

U\Jum,cl gebied bevat. Het gaat dan om
tirl 10a). Onder instandhoudingsdoelstel-

e !wgbieden, voorzover dit vereist is

În de natuurlijke habitats of van de populaties
over dit vereist is volgens richtlijn (EEG) num-

98
uit artikel 10a, tweede lid) ook betrekking kan hebben

Artikel 15a, derde li
;{{,;<'~..·..Fi"

In dit artikel staarê ,
eerdere doelst

het b
het

schermingswet 1998
eschermd natuurmonument meer vanaf het moment dat het gebied

O-gebied.

Artikel 15a, tweede lid van,
Volgens dit artikel is het ge
wordt aangewezen als '''''''

tuurbeschermingswet 1998
Ins dhoudingsdoelstelling voor het Natura 2000-gebied ook betrekking heeft op

ericht waren op:
t natuurschoon

lthet natuurschoon
keling van het natuurschoon
~tenschappelijke betekenis van het gebied.
het gebied niet langer aangewezen is als beschermd natuurmonument. We houden dan dus

zoals ze waren toen het gebied nog wel aangewezen was als beschermd natuurmonu-

Artikel 19d, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998
Dit artikel bepaalt dat het verboden is om projecten of andere handelingen te realiseren of onderscheidenlijk
te verrichten:

zonder vergunning van Gedeputeerde Staten, of
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in strijd met voorschriften of beperkingen die aan de vergunning verbonden zijn.

Bovenstaande is het geval als die projecten of handelingen:
de kwaliteit kunnen verslechteren van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een aan
gewezen gebied zoals bedoeld in artikel 10a, eerste lid of artikel 12, derde lid.
een verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. 0
standhoudingsdoelstellingen zijn hierbij het uitgangspunt.
de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten.

Artikel 1ge van de Natuurbeschermingswet 1998
In dit artikel staat dat Gedeputeerde Staten bij het verlenen van een vergunning letten op d
dingsdoelstelling en rekening houden:

a. met de gevolgen die een project of andere handeling kan hebben voor:
het gebied dat aangewezen is op grond van artikel 10a, eerste lid, of
het gebied waarvan de aanwijzing in overweging is genomen, zoal
lid;

b. met een beheersplan dat op grond van artikel 19a of artikel 19b is vas\g
Het gaat hier om het verlenen van een vergunning zoals bedoeld in artike , LW

Artikel 19(van de Natuurbeschermingswet 1998
In dit artikel staat dat voordat Gedeputeerde Staten een besluit nemen ov nning (artikel 19d,
eerste lid) een initiatiefnemer van een nieuw project of andere handel i ,- n passende beoordeling
maakt voor de gevolgen van het gebied. Daarbij houdt hij/zij rek tandhoudingsdoelstellingen: e

als het nieuwe project of andere handelingen niet direct houd of nodig zijn voor het be-
heer van een gebied, zoals bedoeld in artikel10a, eerst~i!!lg$pf 112, derde lid,
maar dit project in combinatie met andere projecten of Fhdelin· n el significante gevolgen kunnen
hebben voor het gebied.

rtikel 19d, eerste lid) kunnen verlenen
e kenmerken van het gebied niet wor-

als bedoeld in artikel 19f, eerste lid.

Artikel 199, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 199
Dit artikel geeft aan dat Gedeputeerde Staten pas een ve
op het moment dat zij zich ervan hebben verzekerd da
den aangetast. Dit moet blijken uit een passende be /

Artikel 191,eerste lid van de Natuurbeschermingsw
In dit artikel staat dat iedereen voldoende z

aangewezen op grond van artikel~
waarvan de aanwijzing in overwe

t voor de instandhouding van een gebied:
artikel 10a, eerste lid, of
n, zoals bedoeld in artikel 12.

I eèl of kan iemand redelijkerwijs vermoeden dat zijn han-
delen of nalaten nadelige gevolgen ka k<i or het gebied? Dan is diegene verplicht dergelijke hande-
lingen of nalaten te voorkomen. Is d .,. i . p~éHjk, dan is diegene verplicht om alle maatregelen te nemen
die redelijkerwijs van hem kunnen w n 9è'3tij2 om die gevolgen te voorkomen. Kunnen de gevolgen niet
worden voorkomen, dan is diege J~t dezê'zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. •

Uitgangspunt is allereerst de i ~dingsdoelstelling voor gebieden die aangewezen zijn op grond van
artikel 10a, eerste lid. Daar(l,~ "rf we als uitgangspunt de wezenlijke kenmerken van een gebied,
aangewezen op grond van .... , eerste lid .

.an 20 januari 2005 tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998
oudt een aantal wijzigingen in van de Natuurbeschermingswet 1998. Deze
et Europeesrechtelijke verplichtingen.

Wet, bepaalt dat de besluiten van de Minister van Landbouw, Natuur en Voed-
an Vogelrichtlijngebieden, gelden als besluiten als bedoeld in artikel10a van de

1998.

Artikel V, eerste lid, va
De Wet van 20· n
wijzigingen hou
Artikel V, eerste I
selkwaliteit tot,
Natuurbesch wmi

i~)Jjerde alinea, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen
va meI. W
o ,< e richtlijn ~at over de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (de Habita-
trit~n). In ~t~rt.i.kel staat dat elke Ii~staat op b~sis van de criteria van bijlage III (fase 1) en van de relevan-
te wetel1lscl;lappeliJke gegevens een lijst van gebieden voorstelt, waarop staat aangegeven welke typen na-
tuurlij~1)Ttats van bijlage I en welke inheemse soorten van bijlage II in die gebieden voorkomen. Voor
diersoorten met een zeer groot territorium komen deze gebieden overeen met de plaatsen, binnen het na-
tuurlijke verspreidingsgebied van die soorten, die de fysische en biologische elementen vertonen welke voor
hun leven en voortplanting essentieel zijn. Voor aquatische soorten met een groot territorium worden deze
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gebieden alleen voorgesteld indien het mogelijk is een zone duidelijk af te bakenen die de fysische en biolo-
gische elementen vertoont welke voor hun leven en voortplanting essentieel zijn. Zo nodig stellen de lidsta-
ten aanpassingen van de lijst voor in het licht van de resultaten van het in artikel 11 bedoelde toezicht. De
lijst wordt binnen drie jaar na kennisgeving van de richtlijn aan de Commissie toegezonden met informatie
over elk gebied. Deze informatie omvat een kaart, de naam, de ligging en de oppervlakte van het gebied,
alsmede de gegevens die zijn verkregen uit toepassing van de in bijlage III (fase 1) vermelde criteria;::en
wordt verstrekt op basis van een door de Commissie volgens de procedure van artikel 21 opgesteld:!orlnu-. rH Yher. td .

Artikel 4, tweede lid van de Habitatrichtlijn
In artikel 4, tweede lid, derde alinea stelt de Commissie de lijst van gebieden van commun
waarop de gebieden staan aangegeven met een of meer prioritaire typen natuurlijke,habit. . . ""prioritaire soorten.

Artikel 4, vijfde lid van de Habitatrichtlijn i -
Dit artikel bepaalt dat de bepalingen van artikel 6, tweede, derde en vierde lid v .htäfftièhtlijn gelden,
zodra een gebied op de lijst is geplaatst die bedoeld is in het tweede lid, derde

De bevoegde nationale instanties geven slechts toe
nadat zij de zekerheid hebben dat het de natuu
tasten, en; À

nadat zij in voorkomend geval inspraaK~
Ze letten hierbij op de conclusies van de be -.
ming onder voorbehoud van wat dat in li

de kwaliteit van de
rmingszones. Ook

w r de zones zijn aangewe-
ij wordt gelet op de doel-

Artikel 6 tweede lid van de Habitatrichtlijn 41,
Dit artikel stelt dat de lidstaten passende maatregelen treffen om ervoor'fe
natuurlijke habitats en de habitats van soorten niet verslechterd in de spe
zorgen ze ervoor dat er geen storende factoren optreden voor de soo
zen. Dit geldt voorzover die factoren een significant effect kunne
stellingen van deze richtlijn.

Artikel 6 derde lid van de Habitatrichtlijn
In dit artikel staat dat voor een plan of project een passende be
volgen voor het gebied. Dit geldt voor een plan of project d~~ll\)i
het gebied of niet direct nodig is voor het beheer van het _a'l,¥tl'

in combinatie met andere plannen of projecten significant
deling moet rekening worden gehouden met de instan

lin~bemaakt moet worden van de ge-
,,§tCv~rbandhoudt met het beheer van
ä':'dit plan of project kan afzonderlijk of
hebben voor een gebied. Bij de beoor-
lstellingen van dat gebied.

ik, .
~~voor zo'n plan of project:
,m.•• erken van het betrokken gebied niet zal aan-

sen hebben geboden.mm.n de gevolgen voor het gebied. Ze geven toestem-

•
Artikel 6, vierde lid van de Habitatrichtlij
Artikel 6 lid 4 van de Habitatrichtlijn .C·, een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de
beoordeling van de gevolgen voor ebie ntstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende
redenen van groot openbaar bel e~begri van redenen van sociale of economische aard, toch moet
worden gerealiseerd, de lidsta digè compenserende maatregelen neemt om te waarborgen dat de
algehele samenhang van Nat waard blijft. De lidstaat stelt de Commissie op de hoogte van de
genomen compenserende ..!J1j!, • Wanneer het betrokken gebied een gebied met een prioritair type
natuurlijke habitat en/of eeri;f+' soort is, kunnen alleen argumenten die verband houden met de men-
selijke gezondheid, de eiligheid of met voor het milieu wezenlijke gunstige effecten dan wel, na
advies van de Commis dwingende redenen van grootopenbaar belang worden aangevoerd.
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2. Beleid

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Oostersehelde aangewezen als speciale
beschermingszone. Dit heeft hij gedaan op grond van de Vogelrichtlijn. De Oostersehelde is een Natura
2000-gebied (artikel10a, eerste lid, Natuurbeschermingswet 1998). Dit is zo bepaald in artikel V, eerste lid,
van de Wet van 20 januari 2005 tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met E
peesrechtelijke verplichtingen.

Wel aangemeld
In 2003 heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Oostersehelde bij d~,'J:
Commissie aangemeld als speciale beschermingszone (artikel4, lid 1 van de Habitatrichtlijrt':

Nog niet aangewezen
De Habitatrichtlijngebieden zijn nog niet aangewezen conform artikel10a, eerste lid, '1i.~n
mingswet 1998. Op 8 december 2004 heeft de Europese Commissie de Habitatri ..,,<I e Ie e ,die door
Nederland zijn aangemeld, op de communautaire lijst geplaatst. Totdat de form jZiilgsprocedure is
voltooid gaan we uit van het volgende. We komen artikel 6 van de Habitatrichtlij~~ n beroep op de
rechtstreekse werking, of we interpreteren richtlijnconform de artikelen 19, .

Communautaire lijst
Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lij Id voor de Atlantische
biografische regio. Nederland hoort bij deze regio. Zodra een gebied o autaire lijst is geplaatst,
zoals nu dus het geval is, zijn de bepalingen van artikel 6, tweed e lid van de Habitatrichtlijn ..
voor dat gebied van toepassing. W
Dat betekent dat we een aanvraag tot vergunningverlening (ex a . ~I 1 erste lid, van de Natuurbe-
schermingswet 1998) rechtstreeks aan artikel 6, tweede, derde ierdê\l, van de Habitatrichtlijn moeten
toetsen. Dit moet op grond van artikel10 van het EG-verdrag 0 mo)ent dat een derde belanghebbende
hierom vraagt. Het kan ook betekenen dat we artikel 19d, e €Jensde bepalingen uit de Habita-
trichtlijn moeten uitleggen wanneer het beschermde natu t overlapt met het Habitatrichtlijngebied.

Jurisprudentie
We wijzen u op een uitspraak van de Raad van Stat ruari 2007 waarin naar het oordeel van de
Afdeling niet kan worden aanvaard dat de reikwijdte ssfeer van de in artikel 19d, eerste lid, van de
Natuurbeschermingswet 1998 opgenomen verbodsbe ie is gekoppeld aan de vergunningplicht, via
interpretatie van het communautaire recht ...' erwijl deze uitbreiding niet kenbaar is voor de"".,.,.adressanten van de verbodsnorm. Daarb e A~~elingmede in aanmerking dat tegen overtreding van
dit voorschrift door middel van bestuursdwa k~nd kan worden opgetreden en deze overtreding
tevens ingevolge artikel 1a van de Wet 0 '. ,L ~che delicten een economisch delict oplevert. Ver-
weerder was derhalve in de onderhavig e~iet bevoegd om op basis van artikel 19d van de Na-
tuurbeschermingswet 1998 vergunnin

Natura 2000-doelendoc-
Het ministerie van LandIJ '1h,.' ..=e uur en Voedselkwaliteit heeft ambtelijke concepten van het Natura 2000-
doelendocume dû ocumenten voor de verschillende Natura 2000-gebieden voor commentaar
aan overheden elijke organisaties voorgelegd. Onder deze gebieden valt ook de Ooster-
seheide. Dit dee ','inisterie in december 2005.
In het docum~nliZij9 kemopgaven voor de verschillende Natura 2000-landschappen geformuleerd. Voor-
beelden van á{ze"'ll1Ifldschappenzijn Duinen en Noordzee,Waddenzee en Delta. In juni 2006 heeft de Minis-
ter van Lan~uw, Naffiur en Voedselkwaliteit dit doelendocument vastgesteld.

InS1andhou mgsdoelstellingen
t;._y.; ",- ,~

InUànuari200'Ziheeftde Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de ontwerpbesluiten voor 111
L" 19<4Nati;Jra2000-g,ebiedenter inzage gelegd. De Oostersehelde valt onder deze 111 gebieden.

In d§~~frPbesluiten zijn de kernopgave uitgewerkt in voorlopige algemene instandhoudingsdoelstellin-
gen eniristandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen en -soorten en/of vogelsoorten. Het Natura 2000-
doelendocument en het ontwerpbesluit voor de Oosterseheldeworden in de overweging bij de aangevraag-
de vergunning betrokken. Meer over de instandhoudingsdoelstellingen leest u in deel C van deze vergun-
ning.

rude €!;;1'(anhet Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap-
I~~~akvàn'31 maart 2000 in de zaak Texel (E01.97.0178; AB
ori1tn aan de vraag of een artikel van de Habitatrichtlijn rechtstreekse
an toepassing zijnde nationale recht richtlijnconform kan worden •Zoals de Afdeling op grond van de'

pen eerder heeft overwogen in haq[u
2000/302) moet, alvorens wor ~~':"
werking heeft, worden nageg
geïnterpreteerd.
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Beleidsplan Oostersehelde
In 1995 heeft de Stuurgroep Oosterschelde het Beleidsplan Oosterschelde 1995 vastgesteld. Dit beleidsplan
beschrijft een integrale visie op de ontwikkeling van het gebied. Voor de inrichting en het beheer van de
Oosterschelde is de hoofddoelstelling als volgt:
'Het behoud en zo mogelijk vers~.erking ~an de natuurlijke w~arden, met inachtneming ~an ~~ basis~.gBt
~a~~den van een maatschappelijk functioneren van het gebied, waaronder vooral de visseru, wor~tjl5egr~~ ..
peil. ~ '\,'i,"'-
In 2000 is de ~tuurgroep O~stersch~lde opgeheven en kwam de beleidsuitvoering i~ ha.nden ~ '(~~;:~lj
stuur van het In 2000 opgenchte Nationaal Park Oosterschelde. Het Beheers- en InnchtlngsgJ,all~,g!lona~
Park Oosterschelde zet het beleid van het Beleidsplan Oosterschelde 1995 voort. Het Nationaal Pärk"Oos'-"'
terschelde heeft dit inrichtingsplan in 2001 vastgesteld. 4f' "<:V

•
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Deel C. Gebiedsbeschrijvingen en instandhoudingsdoelstellingen Oostersehelde

Hieronder leest u in paragraaf 1 een algemene gebiedsbeschrijving van het Natura 2000-gebied Ooster-
schelde. In paragraaf 2 beschrijven we zeer gedetailleerd de instandhoudingsdoelen van het gebied. De
instandhoudingsdoelen uit deze hele paragraaf en het beleid dat u hebt kunnen lezen in deel B van deze
vergunning, zijn voor ons het toetsingskader voor de vergunning. Dat is zo, totdat de definitieve aa ,% •• 'ngs-
besluiten van de Natura 2000-gebieden zijn vastgesteld.

1. Gebiedbeschrijving van de Oosterschelde

1.1 Oosterschelde

Het gebied Oosterschelde is een onderdeel van het voormalige estuarium van is de
Oosterschelde van de zee afgesloten door een stormvloedkering, die de enige mate
toelaat. Als gevolg van de getijdenstromen vinden erosie- en sedimen veroorzaakt
een wisselend patroon van schorren, slikken en droogvallende platen (het , ondiep water
en diepe getijdengeulen.
In de monding van de Oosterschelde bevinden zich de diepste
reiken van 45 meter. Tussen deze stroomgeulen en in het gebied ten oosten..va
zich uitgestrekte gebieden met ondiepewateren met zandbanken. In
noorden van het gebied komen grote oppervlakten slikken voor.
Binnendijks worden langs de oever een groot aantal ka nten tot het gebied e
gerekend. Deze gebieden bestaan voornamelijk uit vochtige g open water. Het water, het inter-
getijdengebied en de binnendijks gelegen gebieden vormen ilieu voor de rijke flora en fauna
van het gebied. De grote variatie aan milieutypen in het gebied met een grote diversiteit aan
dier- en plantensoorten. Deze variatie aan milieutypen wordt factoren als getij, stroming, water-
temperatuur, hoogteligging, waterkwaliteit en sedlmentsarneêi..t.>11

Vogelrichtlijngebied Oostersehelde
De Oosterschelde is aangewezen als Vogelrichtlijngebi.e~Q~~ge.· (zout), intergetijdengebied, schor-
ren en binnendijkse gronden (o.a. brakke inlagen) V~E1J"Vh~JiJ1elijksamen het leefgebied van een aantal
vogelsoorten dat beschreven staan in de Voqelrichtlf v ijJ~geI van de Vogelrichtlijn staat een aantal
vogelsoorten opgenoemd dat in de Westerscheld ~bied heeft (artikel 4.1). Ook fungeert het ge-
bied als broed-, rui- en overwinteringsgebj . aats in de trekzone van andere trekvogelsoorten (arti-
keI4.2). 1
De begrenzing van het Vogelrichtlijngebied is ' ekozen dat we het voortbestaan en/of de voortplanting van
de vogelsoorten zo veel mogelijk onderst~tm'e,~Hrtfgebied vormt een in landschappelijk en vogelkundig
opzicht samenhangend geheel dat de kJ[ Is zo~goedmogelijk beschermt.

j

Habitatrichtlijngebied Oosterseheldfit ~
Het gebied Oosterschelde behoort~ Nat OOO-landschap'Noordzee, Waddenzee en Delta'. De be-
grenzing van het HabitatriChtiijnge~fR 00sterschelde is bepaald aan de hand van de ligging van de natuur- •
lijke habitats en de leefgebiedFn..v~ dtS60rten waarvoor het gebied is aangewezen. Daarnaast omvat het
begrensde gebied ook natuurJt,~(:fen,lie integraal onderdeel uitmaken van de ecosystemen waartoe de
betreffende habitattypen en'\_efge,uaen van soorten behoren. Ook nieuwe natuur valt binnen dit gebied, als
dit noodzakelijk is om bedreig(jjeen schaarse habitattypen en leefgebieden van soorten te herstellen. Bij de
keuze en de afbakenin~,,[j)lc:ll~bieden hebben is alleen rekening gehouden met vereisten die te maken
hebben met de instagghoClS9 van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.

2. Instandhou ~~ellingen vandeOoslerschelde

2.1 Hoofdlijnen van ~ Natura 2000-doelen
De ooslte[SC~~behoort tot de Natura 2000-gebieden. In juni 2005 heeft het ministerie van Landbouw,
Nattlitëent~~dsel~aliteit de Natura 2000-Contourennotitie uitgebracht. Hierin staan de kaders voor de
Na~ra 2000-(1oelen.Hieronder leest u enkele hoofdlijnen van deze doelen.

Dloelen ..
~~jj(j gen aan de biologische diversiteit en aan de gunstige staat van instandhouding van natuurlijke

habitats en soorten binnen de Europese Unie;
• bijdragen aan de ecologische samenhang van het Natura 2000-netwerk, zowel binnen Nederland als

binnen de Europese Unie;
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• behouden en herstellen van de ruimtelijke samenhang met de omgeving voor de duurzame instand-
houding van natuurlijke habitats en soorten, die in Nederland voorkomen;

• behouden en herstellen van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de ecologische
structuur en functies van het gehele gebied. Dit geldt voor alle habitattypen en soorten waarvoor in-
standhoudingsdoelen zijn geformuleerd;

• behouden en herstellen van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instándhou-
ding. Dit geldt voor de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn gefo#Ûlêè(d."

ttl 'L:':_::_~

De doelen zijn verder uitgewerkt in het do~le~docu~ent v~n juni 200~ ~n de ontwerpbestuite....ndi; ..\.·..·.d.·.:..>-.....•e.....'rnir:li.~s.·.·.!!_~..·..J. :)

ter van Landbouw, Natuur en Voedsel kwaliteit op 9 Januari 2007 ter visie heeft gelegd. 'ii~Y J
Voor alle grote wateren geldt dat behoud of herstel van de ruimtelijke samenhang tussen ~dten, ondieptes,
p~.atenen kwelders (of schorren) en de bijbehorende sedimentatie- en erosieprocessen ~J')'lgro~~elang
zqn. ,

2.2 Kernopgaven voor de Oostersehelde
In het doelendocument is voor de Oosterschelde een aantal kernopgaven gefonn '.,.eze zijn:
• Behoud van slikken en platen voor rustende en foeragerende niet-broê nl."" vo el~h rustgebieden

voor de gewone en grijze zeehond. ..
• Behoud en herstel van schorren en zilte graslanden (buitendijks) met a ,r.~ucc~§siestadia, zoet-zout

overgangen, verscheidenheid in substraat en gedijregime en als hoo wätê~liucmplaatS.
• Behoud en ontwikkeling van kwaliteit binnendijkse brakke ge'2!ede or~nodl'àse woelmuis en voor

broedvogels (kluut, sterns) en als hoogwatervluchtplaats, ov~fQà ~it.i!¥enen (veenmosrietlanden)
brakke variant van ruigten en zomen (harig wilgenroosje), schorre zilte graslanden (binnendijks) en
als hoogwatervluchtplaats.

2.3 Instandhoudingsdoelen voor de Oostersehelde
De kernopgaven zoals u ze hierboven heeft gelezen, zijn i
2007 vertaald in instandhoudingsdoelen.

(çppervlakte en verbetering van de kwaliteit.
~îèden met Salicornia spp. en andere zoutmin-
troud van de kwaliteit van zilte pionierbegroeiin-

Voor de habitattypen zijn de volgende doelen opgeno "
• H1160 Grote, ondiepe kreken en baaien: behou
• H1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en

nende planten: uitbreiding van de oppervlakt
gen, zeekraal (subtype A). ~.

• H1320 Schorren met slijkgrasvegetatie (S~?! mlo aritimae): behoud van de oppervlakte.
• H1330 Atlantische schorren (G/auCO-p",Çci?1~/tifA,t,~<maritimae): behoud van de oppervlakte en de kwali-

teit van de schorren en zilte grasland~;'-bUiteriaijks (subtype A) en uitbreiding van de oppervlakte en het
behoud van de kwaliteit van schorri'i\en ziit~)graslanden, binnendijks (subtype B).

• H7140 Overgangs- en trilveen: u,!Jbrëiäing_~ênde oppervlakte en verbetering van de kwaliteit van over-
gangs- en trilvenen, veenmosri r' del1'(S'u6,!ype B).

"'-Voor de habitatrichtlijnsoorten zijî'fi(:I~r ' ~nde doelen opgenomen:
• H1340 Noordse woelmuis{Y' itp(éidlbg van de verspreiding, de omvang en het behoud van de kwaliteit

van het leefgebied voor t. ':' . "l1gvan de populatie.
• H1365 Gewone zeeho an de omvang en de verbetering van de kwaliteit van het leefgebied

voor uitbreiding va latie voor een regionale populatie van ten minste 200 exemplaren in het
Deltagebied.

Voor de broedv~~l't
• Behoud van êfè'",

het Deltag '. çI v
o A13~ ui~ ten minste 2.000 paren;
o A1 tbeRplevier ten minste 100 paren;
/ y_ J~'.stern ten minste 4.000 paren;

[0 A19 )sdiéf ten minste 6.500 paren;
1',10 A195'IP1"'ergstern ten minste 300 paren.

• \bVitbreidingtvan de omvang en/of verbetering van de kwaliteit van het leefgebied, met een draagkracht
~iV.g(:)r:"dyjBOpulatievan het Deltagebied van:
o '':'A1'3'8 Strandplevier ten minste 220 paren.

• Behoud van de omvang en de kwaliteit van het leefgebied, met een draagkracht voor een populatie van:
o A194 Noordse stern ten minste 20 paren.

:..n de volgende doelen opgenomen:
en de kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor de populatie van
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Voor de niet-broedvoge/soorten zijn de volgende doelen opgenomen:
• Behoud van de omvang en de kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor een populatie van:

o A004 Dodaars gemiddeld 80 vogels
o A005 Fuut gemiddeld 370 vogels
o A007 Kuifduiker gemiddeld 8 vogels
o A017 Aalscholver gemiddeld 360 vogels
o A026 Kleine zilverreiger gemiddeld 20 vogels
o A034 Lepelaar gemiddeld 30 vogels
o A043 Grauwe gans gemiddeld 2.300 vogels
o A045 Brandgans gemiddeld 3.100 vogels
o A046 Rotgans gemiddeld 6.300 vogels
o A048 Bergeend gemiddeld 2.900 vogels
o A050 Smient gemiddeld 12.000 vogels
o A051 Krakeend gemiddeld 130 vogels
o A052 Wintertaling gemiddeld 1.000 vogels
o A053 Wilde eend gemiddeld 5.500 vogels
o A054 Pijlstaart gemiddeld 730 vogels
o A056 Slobeend gemiddeld 940 vogels
o A067 Brilduiker gemiddeld 680 vogels
o A069 Middelste zaagbek gemiddeld 350 vogels
o A103 Slechtvalk gemiddeld 10 vogels
o A125Meerkoet gemiddeld 1.100 vogels
o A130 Scholekster gemiddeld 24.000 vogels
o A132 Kluut gemiddeld 510 vogels
o A137 Bontbekplevier gemiddeld 280 vogels
o A138 Strandplevier gemiddeld 50 vogels
o A140 Goudplevier gemiddeld 2.000 vogels
o A141 Zilverplevier gemiddeld 4.400 vogels.
o A142 Kievit gemiddeld 4.500 v ~
o A144 Drieteenstrandloper gemiddeld 260 vo
o A149 Bonte strandloper gem!ddeld 14.~~~
o A157 Rosse grutto gemiddeld 4.200 ~~e s
o A160 Wulp gemiddeld 6.~ . 1s
o A161 Zwarte ruiter gemiddeld 3
o A162 Tureluur ge~d
o A164 Groenpootruiter gemiël€l . gels
o A169 Steenloper gemid~11~~~ gels

We gaan hierbij steeds uit van het seizo~ ". ~ële.
• Behoud van de omvang en de kwalitèit t leefgebied van:

o A037 Kleine zwaan
• Behoud van de omvang en de v de kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor

een populatie van:
o A143 kanoet '41.700 ogels

2.4 Instandhoudingsdoelste . . trsus 'oude doelstellingen'
Naast de doelstellingen va\~.it~}lel- en Habitatrichtlijn blijven ook de doelstellingen vanuit de aanwijzing
van de Oosterschelde als bé~ermêl'natuurmonument van kracht. Deze doelstellingen hebben betrekking
op de doelstellingen veen lil Be oud, het herstel en de ontwikkeling van het natuurschoon of de natuurwe-
tenschappelijke beteken n (jaf deelgebied (artikel 15a, derde lid, Natuurbeschermingswet 1998). En wel
zoals het is bep al i~allen besluit.We noemen dit verder: 'de oude doelen'.

Gaan deze oude 0 ellirngenover Natura 2000-waarden, dan vallen ze onder de instandhoudingsdoelstel-
, of' heeft gelezen. In een aantal gevallen is het onmogelijk om zowel de oude doelen
~elen te bereiken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn omdat de doelen om tegenstrijdig

beheer vra die gevallen gaan de Natura 2000-doelen voor. Dit doen we om de Europeesrechtelijke
verQlicl'itiR ~komen.
Inilft in vooroereiding zijnde beheerplan voor het Natura 2000-gebied worden de oude doelen in ruimte en
tij,uitgeWerkttet als de overige instandhoudingsdoelen. Ook wordt dan uitgewerkt waar, gezien de oude
doele ,acht~itgang van het natuurschoon de natuurwetenschappelijke betekenis toegestaan wordt ten
gunste ~alil t$latura2000-doelen.

2.5 De oude doelen voor de Oostersehelde
Binnen het Natura 2000-gebied Oosterschelde gelden de oude doelen voor de deelgebieden 'Oosterschel-
de-buitendijks' en 'Oosterschelde-binnendijks'.
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Voor 'Oosterschelde-buitendijks' gaat het om de volgende doelen:
• Behoud van het gebied als internationaal belangrijke schakel in een samenhangend systeem van water-

rijke gebieden in het West-Palearctische gebied.
• Behoud van het ecologisch samenhangende geheel van open water, platen, slikken en schorren.
• Behoud van de kenmerkende grote geomorfologische, bodemkundige en hydrologische verscheïden-

• ~:i~~Ud van de waardevolle levensgemeenschappen die te danken zijn aan de verSCheidenh"~~"~'\'~~
milieuomstandigheden. ~

• Behoud van: (N
o minder algemene tot zeldzame plantengemeenschappen (blaaswier, darmwiervegetaties, kl~!p en

groot zeegras, Engels slijkgras, zeekraal, zeeaster, kweldergras, sChorrezoutQras,'larl:tsoor, zee-
weegbree, gewone zoutmelde, strandkweek, zeealsem, rood zwenkgras, zilte r6~m~lkk'r9id, Engels
gras, schorrekruid, strandmelde, spiesmelde, reukloze kamille, klein slijkgras(knot5wier., groefwier
en suikerwier), ~ \ \ '. 'V

o het nationale en internationale belang als overwinteringsgebied, doortrekgèöied·en~pe?manente ver-
blijfplaats voor een groot aantal vogelsoorten (scholekster, kanoetstrandÎbpef:bbnte strandloper,
wulp, tureluur, zilverplevier, steen loper, smient, pijlstaart, bergeen'êf;--rotg~n.s.,br~dgans, kleine zwa-
nen, kolganzen, rietganzen, tureluur, wilde eend, visdief, bontb~kpl~iè . trandplevier en kluut)

o de aquatische zoutwaterlevensgemeenschappen (zeepokken, rlfossele okkels, platte slijkgaper,
wadpier, draadworm, zager, nonnetje, zeeduizendpoot, wadslakje, 'alil<rutk:strandkrab, garnaal, slijk-
garnaal, wilde mosselbanken, fauna van dijkglooiingen met za,l(pijpenl,.Z'èÖäahlia's, zeeanjelier,
sponzen, oesters, alikruiken, zeepokken, kreeft, zeekat, f~ Kf de~ad~zeenaald, zwarte grondel,
botervis, snotolf en harnasmannetje)

o met vele soorten plantaardig en dierlijk plankton en visserC(Scho, schar, bot, tong, haring en sprot)
dankzij de goede waterkwaliteit en het (potentiële) leefg'ebied vb"orde zeehond. .

• Behoud van het weidse karakter en ongereptheid uit een oog'Runt v~ natuurschoon.~~-y
Voor 'Oosterschelde-binnendijks' gaat het om de volgend , . 071~
• Behoud van het gebied, in samenhang met de binnendîjl(§e' n~tuurgebieden, als internationaal belangrij-

ke schakel in een samenhangend systeem van WÇlt e gebi'èden in de West-Palearctische trekzone
voor vogels. fT .. \*-"

• Behoud van de inlagen, karrevelden, kreekresten\eendepkooien en een graslandgebied.
• Behoud van de belangrijke ecologische en g~gh~rátQgfsche relaties met de Oosterschelde.
• Be.houd van de kenmerkende grote 9ê~~~orogî~he, bodemkundige en hydrologische verscheiden-

• ~:I~~Ud van de waardevolle leVenSgen:t~~~pJjn dankzij de verscheidenheid in milieu-
omstandigheden, met name die van ~fijf~~ z3't:I'teen brakke milieus van gradiëntsituaties van zout
naar zoet en van nat naar droog. .

• Behoud van: ,
o de functie als leefgebied voo" s, kQn,ijn,mol, wezel, bunzing, hermelijn, noordse woelmuis en

rugstreeppad. ~
o minder algemene tot z~loZàr:n atenqemeenscheppen, waarin zeldzame plantensoorten voorko-

_f' • (, / ho,

men zeekraal, schorr~~ruid,!sémorrezoutgras, kweldergrassen, zilte rus, zeeaster,melkkruid, kam-
gras, rood zwenkgras~eÎdger~t, duizendblad, kattedoorn, kleine klaver, riet, zeebies, spiesmelde,
slanke waterbies, m~~ràszoûf~ras, valse voszegge, zomprus, ruppia, schedefonteinkruid, zilte wa-
terranonkel, za~.nig1léjILa,duinriet, zeegroene zegge, moeraswespenorchis. bleekgele droogbloem,
stijve ogentroost,(dUittd~rn, fraai duizenguldenkruid, zilte zegge, lidsteng, rode waterereprijs, mat-
tenbies, zeemJ~, zeègr~e rus, kleine lisdodde, brede stekelvaren, wijfjesvaren, moerasvaren,
veenmd~l>o~~lè\ moeraswilgenroosje, waterzuring, lisdodde, oeverzegge, cyperzegge, tweerij-

~';-;>"~'''' ~

ige zeggérs~tlerpe zegge, braam, galigaan, geelhart je, rietorchis, greppelrus, krielparnassia, kwel-
derzegge;>~tràn(t~îêt, zeewinde, blauwe zeedistel, harig wilgeroosje, rietzwenkgras, lamsoor, gevlek-
te orc~is;Vte))€I~r fonteinkruid, gedoornd hoornblad, waterranonkel, kweek, grote brandnetel, breed-
bladige orch~~~ddertong, gewone vlier, meidoorn en hondsdraf).

p-p~~~Ûd~IS broedgebied (bosrietzanger, rietzanger, rietgors, kleine karekiet, waterhoen, meerkoet,/r doäa,ars, ~i~vit, scholekster, tureluur, grutto, kluut, bontbekplevier, strandplevier, kokmeeuw, visdief,
rA noord~~ stern, eenden, kleine plevier, tjiftjaf, winterkoning, spotvogel, bruine kiekendief en blauw-
;~\ borst)i,toerageergebied (kluut, tureluur, kievit, grutto, smient, rotgans) en pleisterplaats van nationaal
':·...,'è".~njn(efnationaal belang voor kust- en weidevogels, ganzen, eendachtig en en steltlopers.

• BElhOudrvan de variatie in de elementen water, land, dijken, vegetatietypen en vogelrijkdom uit het oog-
punt van natuurschoon.
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2.6 Toetsingskader
De instandhoudingsdoelen uit deze hele paragraaf en het beleid dat u hebt kunnen lezen in deel B van deze
vergunning zijn voor ons het toetsingskader voor de vergunning. Dat is zo, totdat de definitieve aanwijzings-
besluiten van de Natura 2000-gebieden zijn vastgesteld.

Behoort bij brief d.d.
van de afdeling Landelijk Gebied en Water

met ons kenmerk: Pagina 15 van 15




