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Betreft

Geachte heer

BIJ brief van 14 februari 2011 verzoekt u mij om aan Rijkswaterstaat Zeeland een
Vergunning te verlenen op grond van de Natuurbescherml~gswet 1998 (hierna:
Nb-wet 1998) voor het uitvoeren van werkzaamheden aan het dijktraject
RQgg~nplaat

Procedureel
Op .16februari 2011,on.tving Ik uw aanvraag, Bij brief van
24 febnië;lri 2011 (kenmerk: D~W/2011·'389) heb Ik de' ontvanqst van uw
aanvraag bevestigd ..

61j brief van 17 mei 20U heb Ik besloten de besluitvormingstermijn voor uw
aanvraag te verlengen met dertien wekel1'

'Conform artJ.keI41, lid 1 van de Nb-wet 1998 heeft u uw bei~mg bij het verlenen
van de vergunning gëmotiveerd '

Bevoegdheid tot vergunningyerlenlng
De voorgenomen actlvl~elt valt oneer artikel i, sub p van het Besluit \ièrglmriirigeil
Nb-wet 1998 (hierna: het ~es'ult) (Staatsblad 2010, nr. 231), luidend; activiteiten
ten aanzien van hoofdwegen, landelijke spoorwegen en hoofdvaarwegen als
bedoeld In artikel 1 van de Tracêwet, prirnalre wa'terkerlngen als bedoeld in artikel
1..1,eerste lid van de Waterwet die in beheer zijn bij hei: Rijk, het voorkomen of
tegengaan van landwaartse verplaatsing van de .kustujn als bedoeld in artikel 2 7
van de Waterwet, militaire luchthavens,. de luchthaven Schiphol en overige
burgerl",chthavens van nationale betEll.<enisals bedoeld in' artikel 8',1, tWeede lid
van de Wet Luchtvaart,

Gelet op het mandaat besluit van 15 jull2009 (kenmerk 24042, Stat, 2009,
11309) zijn de regiodirecteur en MT-Ieden van de Directie Regionale Zaken
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(vestiging West) van het Ministerie van EL&! onder meer gemachtigd om namens
de minister van EL&l te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende een'
besluit als bedoeld in artikel 19d, eerste lid van d.eNb-wet 1998

Beslurt
Ik vei1een u de gevraagde vergunning, omdat Ik van mening ben dat de
t;)etreffê"ndeactlvlteitenr gelet op de relevante InstandhoudlngsdoelsteJllngen, met
uitzondering van de doelstellingen, zoals bedoeld In artikellOa, lid 3 van de Nb-
wet 1998, de natuurlijke kenmerken van. de betrokken Natura 2000-gebieden
Oosterschelde. en VO.ordelta nlet zullen aantasten

Deze conclusie geldt nadrukkelijk vanuit de.door mij spedfiek hiertoe
geformuleerde Vërgllnnlngliócirscl)rif!:en,

Voor een weergave van de Inhoud van de aanvraag, de relevante wet- en
regelgeving alsmede het van toepassing zijnde beleid verwijs ik naar bijlage 1 van
dit besluit In dezelfde bijlage treft u voorts mijn inhojJdelijke overwegingen aan,
waaronder een weergave van de ontvangen zienswijzen en mijn reactie hierop,

De aanvr.aèlQen de doer u ëiëing~levèrde passende be[)on:ieling maken
integraal onderdeel van onderhavig besluit uit Deze documenten zijn door u
opgesteld en aan ons verstuurd, Ik voeg deze dan ook niet bij dit besluit, Bij
strijdigheid van de inhoud van deze documenten met de onderstaande
voorschrfften en beperkingen, prevaleren deze laatste.

VooIsdntften en beperkingen
Ter bescherming van .de In de Natura 2000-gebleden Oosterschelde en Voordelta
aanwezige beschermde natuurWaardeil, verbind ik aan deze vergunning de
volgende voorschriften en beperkingen.

1, Deze vergunning wordt op naam gesteld van Rijks'IVaterstaat Zeeland
2. Deze vergunning kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de

vergunnlngho.uder of In opdracht van de vergunninghouder handelende
(rechts)personen. De vergunninghouder blijft daarbij verantwoordelijk voor de
juiste naleving van deze vergunning.

3 De.verguilrilng moet aanwezig ziJn op de locatie van de werkzaamheden.
Medewerkers ter plaatse moeten op de hÓCigtëzijn ven de in de vergunning
opgenomen voorschriften, Op eerste verzoek dienen de medewerl<ers de
vergunning te tonen aan de daartoe bevoegde toezichthouders en
oPSPO.riOgsa.mbtenaren

-t Met.tijdstip waarop met de wet.kZaamh~en daadwerkelijk wordt gestart, dient
minimaal twee weken voor de aanvang ervan Schrlftelljk te worden gemeld
aan de regiodirecteur West van de Directie Regionale zeken van het ministerie
van asr of diens rechtscpvolger (hierna: de r't!gi!,dlred~ur Vilest) ..

5., Uitvoering van de werkzaamheden dient geheel conform het beschrevene in
de aanvraag, Induis de passende beoordeling te geschieden. Afwijkingen
dienen, naar de aard van het geWijzigde, ofwel telefonisch ofwel 'schrlftelijk
een de regiodirecteur van de Directie. Regionale Zaken West of diens
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rechtsopvolger kenbaar gemaakt te worden (ter attentle van het Nb-wet
Team),

6.. Van opgetreden incidenten, waaronder verstaan worden alle gebeurtenissen
waarbij onbedoeld sChadelijke stoffen In h,et water geraken dan wel waardoor
anderszins schade aan de beschermde waarden van de betrokken gebieden
kan worden toegebracht, wordt onmiddellIjk melding gedaan aan de
'regiodirecteur West (ter attentie \fan het Nb-wet Team West), onder
overlegging van alle relevante gegevens,

7 Alle door of namens de regiodirecteur West te geven aanwJjzlngen dienen
binnen de In de aanwijzl.ng bepaalde termijn te worden opgevolgd

8, Voor 1, maart wordt het struweel op het westelijk deel van hët eilaÏld, voor
zover geiegen binnen het werktraject, verwijder<f

9, Met net transport v~naf dè ioswal via bestaande wegen aan de
OOsterstheld,ëzij(je wordt ruim voor het broedselzoen (1 maart) een aanvang
gemaakt. om gewenning en uitwijken mögelîjk tè maken

10" De depotroQltles aan de westzijde en oostzijde van het eiland worden VÓÓr1
maart ingericht

11. In verband met het mogelijk broeden van de Bontbekplevier wordt gefaseërd
gewer1(t, waarbij op het oostelükdeel gedurende het broedselzoen (1 april tot
1jUli) juii niet wordt gewerkt" Het werkgebied en een zone dir.ect daarnaast in
het oostelijk gedeelte worden ruet eerder dan na een laatste controle op
aanwezige, nesten en eieren door de trajecteCöloog vtijgèg'even voor de
werkzaamheden,

).2, l1jdens h.et w.erk wordt door de trajectecoloog regelmatig gecontroleerd op de
~anwezigheid en/of het verschIjoen van beschermde en, kwallfl.cereilde
soorten,

13 Na afloop van de werkzaamheden dient het dIjktraject In ordelijke toestand te
worden' achtergelaten, uiterlijk per 31 december Zm12, hetgeen wn zeggen dat
ten, behoeve van de werkzaamheden gebrUikte en/of vrijgekomen materialen
en afval worden opgeruimd en ult het gebied afgèvoerd

14 Bodem- en watérveronrreîr'ligende stoffen, die tengevolge van de vergunde
actlvltelt in aanraldpg komen met de: bodèm of het oppervlaktewater worden
onverwijld opgetulmd en naar een erkende verwerker gebrC\cht,

IS, Er wordt geen geluidsapparatuur of gelUid producerende apparatuur gebruikt,
anders dan strikt noodzakelijk Is (voor de uitvoering en In verband met
communicatie en/of veiligheid),

16. Oe vergunnirighouder doét. uit-erlijk twee weken na beêindiging Van de
werkzaamheden' hiervan melding bij de regiodirecteur West (ter attentie van
het Nb-wet Team) ,

17, De voorschriften en beperkingen, WC;li3r:onderdeze vergunning Is verleend,
kunnen worden gewijzigd of aangevuld, Indien naar het oordeel van de
regloOJrecteur West de vergunde activiteiten andere. pfna,deliger gevolgen
hebben voor de relevante bescnerrnde waarden dan die welke op het moment
van vergunn1ngvêrlening zijn vastgesteld

18, Indien op enig moment mocht blijken dat de verçurtde actiViteiten zodanige
schade aan de relevante beschermde wa'ardtm dreigen toe te brengen en het
geven van aanwijzingen, het wijzigen of aanvullen van de voorschriften of
beperkingen deze schade niet kan voorkomen, dan kan deze vergunning
worden Ingetrokken
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19. Voordat tot wijziging van vergunningvoorschriften of (gedeeltelijke) intrekking
van de vergui1nll'!g wordt ovetg~gaan, wordt de vergunninghouder In de
gelegenheid gesteld haar zlel'lswijze naar voren te brengen (tenzij
spoedeisendheld onmiddellijke intrekking C Q wijziging noodzaakt).

20. De vergunninghouder geeft, overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht,
alle medewerking aan de door de staatssecretaris van EL&! (of diens
rechtsopvolger) aangewezen toezichthouder(s)

21. De vergunning is geldig vanaf het moment van vergunningverlening tot en
met 31 december 2Q12.·

He~ niet naleven van de VOQrschriftt;!nvan deze vergunning kan, naast Intrekking
van de vergunning, eventueel strafvervolglog tot gevolg hebben

Bezwaar
Te.gen dit besruit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een
belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen Een
bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden
Ingediend bij:

De Staatssecretar.is van Economische· Zaken, Landbouw en Innovatie
Dienst Regelingen
Afdeiirig Rè.çht& Rechtsbëschermiög
PO~!J$ 20401
2500 EK DEN ijAAG

Het bezwaarschrift dlent te zijn ondertekend en moet tenminste de volgençie
elementen bevatten:

a) de naam en het adres van de Indiener;
b) de dagtekening;
c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en
d) de gronden van bezwaar

H.et is raadzaam een kople van é1i~ beslult bij het bezwaarschrift t~ voegen

Kennisgeving
Conform artikel 42, lid 3 van de Nb-wet 1998 zijn afschriften van deze vergunning
verzonden aan: het College van Gedeputeerde staten van Zeeland, het College
van Burgemeester en Wetfloudëts van Schouwen-Duiveland, de
Fëiunabescherrrilng, Vogell;leschermlng Nederfand, de Zeeuwse Milleufederatie~ het
Bestuurlijk Overleg Voordelta en de Stichting Noordzee.

~tle besluit
Op grond van artikel 42, lid 3, van de Nb-wet 1998 en artikel 8 van de Wet
openbaarheid van bestuur zal het mlnlsterte van EL&! onderhavig besluit openbaar
maken ..De besluiten op grond van de Nb-wet 1998; waaronder onderhavige,
tullen, Onder anonhnlsëring van de persoonsgegevens, geplaatst worden op
www rijksoverheld.nL .
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De staatssecretarts van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
namens deze:

OIrectie Reglon.le Zaken
Ve.tlgif19 w~

.......-'

Directeur Regionale Zaken West

Datum
S augu.tu520 11

Onzere ....... t!e
:uJ897

Bijlage 1: Inhoudelijke overwegingen
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BIJLAGE 1 BIJ BESLUIT DRZW/2011-223897, 05··08-·2011
Directie Regionale Z.ken
veSti9tng We"

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

D.u.m
S augustus 2DU
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WERKZAAMHEDEN AA~ DDKTRAJECT ROGGENPlAAT
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DE AANVRAAG
De aanvraag heeft betrekking op het uitvoeren van werkzaamheden aan het
dijktraject Roggenplaat in de gemeente Schouwen-Duiveland.

DIrectie Regionale Z.ken
Vestiging We"

Datum
S aUII"ItU' 2011.

0.....,detenlfe
Het .dijkvak Roggenplaat is onderdeel van de Oosterscheldekerîng en grenst aan 2.2)897

de Oosterschelde en de Noordzee Het dijkvak betreft een apart eitand Het
dijktraject waaraan de werkzaamheden gepland z1jn heeft een lengte van drca 2,7
kilometer en is gelegen tussen dijkpaal Oen dijkpaal 27+15 meter'.

Voor een uitgebreidere beschrijving van de voorgenomen activiteiten wordt
kortneldshalve verwezen naar de passende beoordellnç bij de aanvraag

WETTELIJK KADER
In relatie tot het betrokken natuurmonument zijn relevant de artikelen 60, lOa
(lid 1 en lid 3) en artikel 15a (lid 2) van de Nb-wet 1998.

Natura 2QOO-gebleden
In relatie tot het betrokken Natura 2000-gebied zijn in deze relevant de artikelen
1~d (lid 1), 1ge, 19ia en het artikel 19f (lid 1) van de Nb-wet 1998

De exacte wetsteksten .zijn te raadplegen op www.overheid.nl onder 'wet- en
tëgelgevlng'

BELEID
.Nota Ruimte (20Q6)
In de Nota Ruimte staat het volgende afwegingskader vermeld

Afwegingskader VHR-, Nb-wet- en EHS-gebleden
In zijn algemeenheid is het ruimtelijk beleid voor de VHR-, Nb-wet .. en EHS-
gebieden gericht op het behoud, herstel en de ontwikkeling van de wezenlijke
kenmerken en waarden van een gebied De bescherming van de wezenlijke
kenmerken en waarden vindt plaats door toepassing van een specifiek
afwegingskader , het zogenoemde «nee, tenzij»-regime
EHS-gebieden
Op de EHS-gebieden iS het <nee, tenzîj>-regime van kracht. Hiervoor geldt, dat
nieuwe plannen, projecten niet zijn toegestaan, indien deze de wezenlijke
kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten, tenzij er geen reële
alternatieven zijn en er sprake is van redenen van groot openbaar belang Voor
ingrepen, die aantoonbaar aan de criteria voldoen, geldt het vereiste, dat de
schade zoveel mogelijk moet worden beperkt door mitigerende maatregelen
Resterende schade dient te worden gecompenseerd Om te kunnen bepalen of de
wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied signIficant worden aangetast, .
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moet het bevoegde gezag erop toezien, dat hiernaar, door de Initiatiefnemer,
onderzoek wordt verricht
Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken zullen de te beschermen en te
behouden wezenlijke kenmerken en waarden per gebied moeten worden
gespeCificeerd. De wezenlijke kenmerken en waarden zijn de actuele en potentiële
waarden, gebaseerd op de natuurdoelen voor het gebied ..Het gaat daarbij om: de
bij het gebied behorende natuurdoelen en -kwaliteit, geomorfologische en
aardkundige waarden en processen, de waterhuishouding, de kwaliteit van
bodem, water en lucht, rust, stilte, donkerte en openheid

VERGUNNINGPLlCHT
Ik stel vast dat de voorgenomen activiteiten mogelijk de natuurlijke kenmerken en
waarden en kenmerken van de Natura 2000-gebleden Oostersd1elde en Voordelta
zouden kunnen aantasten Derhalve ben ik van mening dat deze werkzaamheden
als vergunnlngplichtig onder de Nb-wet 1998 dienen te worden aangemerkt.

Ik wil u er voorts op wijzen, dat, Indien zulks uit de vereisten van de Flora- en
faunawet en de bevindingen In de ecologische toetsing voortvloeit, u tevens dient
te besëhikken over een ontheffing ex artikel 75! derde lid van de flora- en
faunawet. Een dergelijke ontheffing dient u aan te vragen bij Dienst Regelingen,
Team vergunningen en ontheffingen Flora- en faunawet, Postbus 19530, 2500 CM
DEN HAAG Voor meer Inhoudelijke informatie verwijs Ik u naar de website:
www,rninlov_.nj

KANS OP SIGNIFICANTE EFfECTEN
Beheerplan
In dit geval kan vastgesteld worden dat ten aanzien van de voorgenomen
activiteit, op het moment van besluitvorming, geen beletsel voortvloeit uit enig
beheerplan op basis van de Nb-wet 1998

Geen beheer!.JllilL~
De voorgenomen activiteit vormt een project dat geen direct verband heeft met of
nodig is voor het beheer van de betrokken Natura 2000-gebieden. De
voorgenomen activiteit is voorts nog niet eerder beoordeeld In het kader van de
Nb-wet 1998

Mogelijk significante gevolgen
Op grond van artikel 19f, lid 1 van de Nb-wet 1998 in combinatie met artikel 199,
lid 1 van de Nb-wet 1998 dient een passende beoordeling aangeleverd te worden
door de Initiatiefnemer ..Het Europese Hof van Justitie heeft In haar uitspraak van
7 september 2004 aangegeven dat een passende beoordeling slechts dan
achterwege kan worden gelaten, indien op grond van objectieve gegevens kan
worden uitgesloten dat uitvoering van de werkzaamheden afzonderlijk of Jn

...--_ ... --_.: ..
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combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben
voor dat gebied

-,
In dit geval kunnen dergelijke gevolgen niet bij voorbaat uitgesloten worden.
Ik concludeer dat een passende beoordeling vereist Is
U heeft een dergelijke passende beoordeling, genaamd Rapport Passende
beoordeling Roggenplaateiland (1l-Ol-2011), opgesteld door de Grontmlj
Nederland B v, bij uw aanvraag gevoegd In het onderstaande volgt mijn
beoordeling van uw effectenanalyse en conclusies ..

De gevraagde vergunning kan slechts verleend worden, indien ik mij ervan heb
kunnen verzekeren dat de beschermde waarden van het desbetreffende gebied
niet aangetast zullen worden

BESCHERMDE NATUURWAARDEN
Voor een uitgebreid overzlcnt van de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura
2000'gebleden Oosterschelde en Voordelta verwijs ik naar de hieromtrent
weergegeven informatie op ~.minllJ.Y.J:ll.

In het onderstaande volgt de beoordeling van de bij de aanvraag gevoe.gde
effectenanalyse en condusles

Selectie vaD ce.&yante nal;!.!Urwa.~
In de Natura 2000-gebleden Oostersehelde en Voordelta zijn binnen het
beTnvloedingsgebied van de werkzaamheden aan dit dijktraject drie categorieën
specifieke Instandhoudlngsdoelen te onderscheiden: habItattypen, soorten en de
zcçenaamde oude doelen, .
Kwalificerende habitattypen zijn tangs het dijldraject niet aanwezig.
Bij soorten betreft het mogelijke effecten op zeehonden, subllttorale fauna en een
reeks van vogelsoorten, waarvoor InstandhoudingsdoelstellIngen voor het Natura
2000-gebied zijn opgesteld Overige kwalificerende soorten komen niet voor in de
invloedssfeer van de activiteiten of ondervinden et geen effect door.
Overige oude doelen komen niet voor oFkomen overeen met Natur a 2000-doelen.

~
Gewone zeehond
Voor de gewone zeehond Is de zandbank Roggenplaat de belangrijkste
verblijfplaats (rustplaats) In de Oosterschelde landelijk Is de gewone zeehond in
een gunstige staat van instandhouding. Zuidwest Nederland het1:Jergtecht.er geen
levensvatbare populatie De werkzaamheden aan het dijktraject Roggenplaat
bevinden zich op meer dan anderhalve kilometer afstand van de zandplaat
Roggenplaat en nog verder van de zeehonden in de Ollegeul en Westgeul De
strekdam aan de oostzijde schermt de werkzaamheden voor een deel af. De kans
op een negatief effect in de vorm van verstoring is hierdoor uit te sluiten.

DIrectie hgtonale Zakan
Vestiging West
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Grijze zeehond
De grijze zeehond is kwalificerend voor de SBZ Voordelta. Aangezien binnen de
beinvloedingssfeer hier geen grijze zeehonden zijn waargenomen, is geen negatfef
effect te verwachten In de Oosterschelde bevinden zich grijze zeehonden in de
Westgeul van de zandplaat Roggenplaat. De grijze zeehond is geen kwalificerende
soort voor de SBZ Oosterschèlde Oe kans op een negatief effect Is te
verwaarlozen, mede omdat de zandbank Roggenplaat zich op geruime afstand van
het dijkttaject bevindt.

SublIttorale fauna
In de omgeving van het dijktraject komen de volgende kwalificerende vissoorten
mogelijk voor: schol, schar, bot, zwarte grondel, zeenaald, harnasmannetje en
bliek Ook de gewone zeekat komt er mogelijk voor Het voorkomen van deze
soorten Is beperkt tot de haven en met name bulten de strekdam aan de oostkant
van het eiland. Aangezien de strekdam bij de werkzaamheden bulten beschouwlnq
blijft en ook de haven zelf niet of nauwelijks wordt beinvloed door de activiteit op
de zeewering is een effect op deze soorten onwaarschijnlijk

Vogelsoorten
Broedvogels
Op het eiland ROQgenplaat komt één kwalificerende broedvogel soort voor: de
Bontbekplevier. Dit Is een kWalificerende broedvogelsoort voor de SBZ
Oosterschelde Tijdens het broedvogelonder.zoek In 2009 werden drie paren
geteld. Uit gegevens van het RIKZ blijkt dat gemiddeld twee paren pel' jaar
broeden op de Oosterscheldezijde van het eiland
De Bontbekplevier broedt tussen april en augustus (Meininger, 2005). Uit het
broedvogelonderzoek van 2009 blijkt dat de soort op de kruin van de zuidelijke
dijk van de OosterscheJde broedt. Voorts is een nest gevonden op de noordelijke
dijk van .de Oosterseheldezijde. Door werkzaamheden aan de dijk zullen deze
broedlocaties tijdelijk niet beschikbaar zijn Hiêrdoor kunnen er mogelijk één
seizoen geen jongen grootgebracht worden Ter vermijding dat door de
werkzaamheden het broedg~bied volledig ongeschikt Is en nesten vernietigd of
verontrust kunnen worden is het nemen van mitlgerende maatregelen
noodzakelijk, waardoor negatieve effecten voorkomen kunnen worden Daarom
wordt als voorwaarde opgenomen dat gedurende het broedseizoen (tussen april
en augustus) niet gewerkt zal worden in het broedgebied aan de
Oostetscheldezijde van het eiland

Watervogels
Vanwege de beperkte beschikbaarheid van voedsel op het eiland zelf is de
foerageerfuoctle van de Roggenplaat marginaal. Een effect op foeragerende
vogels kan worden uitgesloten

Het eiland Roggenpiaat is zelf geen belangrijke Hoogwatervluchtplaats (HVP). De
dam tondom de baai (blokkendam) wordt juist wel gebrUikt door aanzienlijke
aantallen overtijende vogels Een zekere mate van verstoring kan zlch als gevolg

Dl",<tle ReglDnale Zaken
ve.liglng West
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van de werkzaamheden voordoen De afstand tot het dichtstbijzijnde werk traject
bedraagt minimaal 230 meter Uitwijkmogelijkheden bevinden zich aan de kust
van Schouwen-Duiveland en het nabijgelegen werkeiland Neeltje~Jans Dat
betekentdat nagenoeg alle overtijende vogelsoorten buiten de standaard
gehanteerde verstoringsafstand van :zOO meter bliJven. Een significant verstorend
effect als gevolg van de werkzaamheden op het eiland is onwaarschijnlijk. Van
verstoring door vaarbewegingen in de haven Is geen sprake, mede vanwege de
nabijheid van de Oosterscheldekering Negatieve effecten doen zich hier niet voor

Met betrekking tot de In de passende beoordeling geselecteerde beschermde
habitattypen en soorten, merk ik deze als volledig en juist aan

CUMULATIE
Op basis van artlkel19f van de Nb-wet 1998 dient bij vergunningver1ening voor
projecten of andere handelingen een beoordeling plaats te vinden van de
cumulatieve effecten, Indien deze projecten of handelingen, afzonderlijk of in
combinatie met andere projecten of handelingen, significante gevolgen kunnen
hebben voor het desbetreffende gebied

Ik heb hiervoor reeds gecondudeerd dat de uitvoering van de voorgenomen
activiteiten zelfstandig beschouwd niet kunnen lelden tot een verslechtering van
de Io:w!:Iliteitvan de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de
betreffende Natura 200Q-gebieden of een significant verstorend effect kunnen
hebben op de soorten, waarvoor de betreffende gebieden ziJn aangewezen

In combinatie met andere activiteit.en In deOosterschelde veroorzaken de
dijkvetbeteringsactiviteiten geen significant negatieve effecten.
Cumulatieve effecten kunnen zowel worden veroorzaakt door autonome
ontwikkelingen (het bereiken van een nieuw morfologisch evenwicht na hel
uitvoeren van de Deltawerken en de verwachte zeespiegelstijging) als diverse
menselijke activiteiten in het gebied zoals Scheepvaart, visserij en recreatie Door
de wer kzaamheden aan het dijktraject Roggenplaat vindt een tijdelijke verstoring
plaats van vogels. Verdere menselijke activiteiten, die mogelijk ook een negatieve
invloed kunnen hebben op de genoemde soorten in het gebied zijn visserij en
recreatie, maar ook werkzaamheden In het kader van het vergroten van de
veiligheid

Algemene autonome ontwlkl«::.~
De Oosterschelde is·een zout getijdenwater, dat zeewaarts en landwaarts wordt
begrensd door de Stormvloedkering en de compartimenteringsdammen. Door de
afsluitingen zijn zowel de stroomsnelheden als ook de dynamiek afgenomen. Er
wordt geen rivierslib meet aangevoerd en de geulen zijn te ruim gedimensioneerd ..
Het gevolg is de zogenoemde 'zandhonqer', dat wil zeggen dat platen, slikken en
schorren eroderen om de geulen op te vullen Dit zorgt ervoor dat de oppervlakte
intergetijdengebieden jaarlijks afneemt met 40 à 50 ha..Het verlies van
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Intergetijdengebied en het verminderen van de droogvalduur betekent een
afname van foerageermogelIjkheden voor steltlopers. In het doelendocument van
juni 2006 wordt er echter rekening mee gehouden dat de teruggang van het
intergetijdengebied niet gekeerd kan worden en zijn de doelen op deze afname
afgestemd.

Recreatie
De Oosterschelde vormt In zijn algemeenheid een aantrekkelijk recreatiegebied,
vooral in de zomer, Door' geluld en aanwezigheid van onder andere wandelaars,
fietsers, boten, (kite- )surfers, sportvissers (indusief pierenspitters) kunnen
broedende, foeragerende, overtIjende of rustende vogelS en zeehonden. verstoord
worden In het geval van de ~Ijkverbetelingswerken iijn vooral de fietsers en
wandelaars van belang door hun verstorende effecten op vogels Er kan worden
aangenomen dat als gevolg van de dijkverbeterlngswer1aaamheden de verstoring
door recreanten zou kunnen toenemen door de aanwezigheid van nieuwe
verharde onderhoudspaden, Indien ze dichtbij een hoogwatervluchtplaats, een slik
of schor liggen.
Het. eiland Roggenplaat heeft geen specifieke recreatieve functies. Bovendien is de
Roggenplaat volledig afgesloten voor personen en verkeer

Visserij
Er worden verschillende vormen van visserij (boomkorvisserij, mosselteelt, vaste
vistuigen, mechanische en handmatige kokkelvisserij) in de Oosterschelde
iJltgeoefend, die kunnen lelden tot verstoring van vogels en zeehonden door
geluid, voedselcompetitte en tot beschadiging van de kwëiHficerende habitattypen
zoals habitattype H1160 (grote baaien). Het bezoeken van kokkelbanken tijdens
laagwater in verband met hand.matlge kokkelvisserij kan een verstoring van
rustende of foeragerende vogels tot gevólg hebben Door de regelgeving zoals het
Schelpdierbesluit en het nemen van In vergunningen op grond van de Nb-wet
1998 voorgeschreven mitigerende maatregelen bij het uitoefenen van
bijvoorbeeld mechanische en handmatIge kokkelvisserij worden negatieve effecten
zoals voedselcompetitie en beschadiging van kwalificerende habltattypen zo goed
mogelijk beperkt

Djjkyerbeteringswerken
Door de dijkverbeteringswerken kan het Intergetijdengebied permanent worden
aangetast. De kenmerkende planten en dieren dte zich door aanleg van de harde
oeverbeschoeunçen op de dijken hebben kunnen ontwikkelen, worden ook In de
toekomst gehandhaafd Verder kunnen broedende, rustende en foeragerende
vogels verstoord worden Door het nemen van in Nb-wet 1998 vergunningen
vaStgelegde mitigerende maatregelen worden negatieve effecten voor vogels en
habitattypen verzacht en significante effecten voorkomen. Voor het totale
oppervlakteverUes aan habltattypen veroorzaakt door de dijkversterkingen wordt
een herstelopgave gerealiseerd
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Ik concludeer dat binnen de aangeleverde passende beoordeling een volledige en
juiste cumulatie-toetsing is uitgevoerd
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BeSPREKING VAN DE INSPRAAK Ome ",'erentle

Op grond van artikel 44, lid 3 van de Nb-wet 1998, zijn de provincie Zeeland en mS97

de gemeente Schouwen -Dulveland in de gelegenheid gesteld over deze aanvraag
hun zÎen~ljze kenbaar te maken
Ingevolge artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht zijn de
Faunabescherming, Vogelbescherming Nederland, de Zeeuwse Milieufederatie, het
Bestuur1ijk Overleg Voordelta en de Stichting Noordzee In de gelegenheid gesteld
tot het geven van een zienswijze betreffende de onderhavige aanvraag

Geen van de belanghebbenden heeft bezwaren geuit of binnen de gestelde termijn
gereageerd

CONCLUSIE
Ik. ben van mel'Jing dat de gevraagde vergunning onder voorschriften kan worden
verleend
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