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Inleiding
In 2010 zijn werkzaamheden uitgevoerd aan het dijktraject Haven de Val en Zuidhoek (hierna: Haven
de Val). In 2012 is tijdens een inspectie geconstateerd dat het aangebrachte open steenasfalt ter plaatse
van de overgang naar de overlaging niet dik genoeg is. Daarom zijn aanvullende werkzaamheden
voorzien.

De werkzaamheden zijn voorzien binnen het Natura 2000-gebied Oosterschelde. Bovendien vormen de
dijk en de directe omgeving mogelijk het leefgebied van beschermde soorten. In het kader van
respectievelijk de Natuurbeschermingswet 1998en de Flora- en faunawet is het noodzakelijk een
toetsing uit te voeren naar de effecten van de werkzaamheden op beschermde natuurwaarden. Een
dergelijke toetsing is in deze memo gedaan.

In deze memo besteden wij eerst aandacht aan de geschiedenis van het dijktraject en het
beoordelingskader van de toetsing. Vervolgens zijn de werkzaamheden beschreven. Daarna volgt de
aanwezigheid van kwalificerende soorten. Vervolgens worden de effecten op deze soorten beschreven
en de effecten getoetst. Aan het einde van de memo is de conclusie gegeven.

Geschiedenis en beoordelingskader
In 2010 zijn werkzaamheden uitgevoerd aan het dijktraject Haven de Val over een lengte van ongeveer
3,7 km. Voorafgaand aan deze werkzaamheden zijn al in 2009 de muraltmuurtjes gesloopt. Deze
muurtjes stonden op de dijk die om de Galgenpolder is gelegen.
Het uitvoeren van de dijkverbetering heeft invloed op het ecosysteem van de Oosterschelde. De
werkzaamheden hebben mogelijk invloed op beschermde en bijzondere planten en dieren, beschermde

Pagina
1/13

http://www.arcadis.nl


016915 2012 PZDB-M-12219

Toetsing ecologie werkzaamheden 2012 Haven De

ARCADIS

habitats en het beschermde gebied Oosterschelde. Om de invloed op beschermde waarden te
onderzoeken en maatregelen te nemen zijn een aantal toetsingen uitgevoerd. Naast een Passende
Beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet (ARCADIS, 2008a; 2009) en een
Soortenbeschermingstoets in het kader van de Flora- en faunawet (ARCADIS, 2008b; 2009), is ook een
compensatieplan gemaakt voor de levendbarende hagedis (ARCADIS, 2008c) en is een aanvullende
toetsing uitgevoerd naar de effecten naar het openstellen van het fietspad op het buitendijkse
onderhoudspad langs de Gouweveerpolder (ARCADIS, 2010).

Voor onderliggende toetsingen zijn de wettelijke kaders van de Natuurbeschermingswet 1998 en Flora-
en faunawet gebruikt. Deze zijn beschreven in respectievelijk ARCADIS, 2008a en 2008b. Wetgeving is
aan verandering onderhevig. Zo is de Oostersehelde tegenwoordig definitief aangewezen als Natura
2000-gebied. Waar relevant zijn dergelijke veranderingen meegenomen in onderliggende toetsing. Alle
hiervoor genoemde rapporten zijn gebruikt als basis voor het vaststellen van de aanwezige waarden in
het werkgebied.

Werkzaamheden
Na een inspectie is geconstateerd dat het aangebrachte open steenasfalt ter plaatse van de overgang
naar de overlaging niet dik genoeg is. Daarom is voorzien in een extra open steenasfalt om deze
overgang te versterken, zie Afbeelding 1.
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Afbeelding 1:Dwarsprofiel van de dijk. Met rood is aangegeven waar op de dijk een extra overiaging is voorzien.
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De extra overlaging is niet over de lengte van het gehele dijktraject voorzien. Het werkgebied loopt
over een lengte van ongeveer 450 meter om de Galgenpolder, zie Afbeelding 2. De breedte van de
werk stro ok is circa 2 tot 3 meter. Onderstaande afbeelding geeft met groen ook de rijroute aan tijdens
de werkzaamheden .

Afbeelding 2: Werkgebied waar de overlaging is voorzien (rood). Het werkgebied wordt betreden vanafhet
onderhoudspad (groen) en de toegang is voorzien via de blauwe pijlen.

Volgens de planning duren de werkzaamheden maximaal vier dagen en vinden deze plaats in de
periode half februari - eind maart (2013).De exacte datum is afhankelijk van het weer en derhalve nog
niet aan te geven. De temperatuur moet in ieder geval boven Iû'C liggen. Om verstoring van
broedende vogels te voorkomen is voor de toetsing uitgegaan dat de werkzaamheden bij goede
weersomstandigheden! zo snel mogelijk na 15 februari plaatsvinden.

Aanwezigheid kwalificerende soorten
Natuurbeschermingswet 1998
Habitattypen
Het werkgebied en de aanvoerroutes zijn gelegen op de dijk. Binnen het werkgebied en op de
aanvoerroutes liggen geen habitattypen.

1De aanvang van het broed seizoen is evenals de werkzaamheden afhankelijk van goede weersomstandigheden. Wanneer de
werkzaamheden bij de eerste gelegenheid na 15 februari worden uitgevoerd, dan hebben vogels nog niet de gelegenheid gehad
om zich te vestigenbinnen de verstoringszone van de werkzaamheden. Gunstige weersomstandigheden voor de
werkzaamheden zijn vergelijkbaar met gunstige weersomstandigheden voor broedende vogels.
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Habitatrichtlijnsoorten
Bijbemonsteringen is de noordse woelmuis niet aangetroffen langs het dijktraject. Gezien de
aanwezigheid van de veldmuis (concurrent noordse woelmuis) lijkt het onwaarschijnlijk dat de
noordse woelmuis tegenwoordig langskomt op de schorren en in de inlagen nabij het werkgebied. Het
werkgebied zelf vormt geen geschikt leefgebied van de noordse woelmuis.
Ligplaatsen van de gewone zeehond zijn in de directe omgeving niet aanwezig. De dichtstbijzijnde
ligplaatsen liggen op een afstand van ongeveer 3,5 km (Strucker et al., 2012). Incidentele aanwezigheid
van de gewone zeehond in de wateren nabij het werkgebied is niet uitgesloten, maar deze wateren
hebben geen specifieke onvervangbare functie.

Vogelrichtlijnsoorten
Broedvogels
Langs het dijktraject Haven de Val broeden verschillende kwalificerende broedvogels. Het gaat om
tureluur, kluut, bontbekplevier en bruine kiekendief.

•
Niet-broedvogels
De dijk en omgeving hebben mogelijk voor kwalificerende niet-broedvogels twee functies. 1) Tijdens
hoogwater biedt de dijk vluchtplaatsen voor vogels die hoogwater afwachten tot het droogvallen van
foerageergebieden. 2) Tijdens laagwater vormt het voorland van de dijk potentieel foerageergebied, in
het bijzonder als het voorland bestaat uit droogvallende slikken.

Tabel I geeft het gemiddelde aantal kwalificerende niet-broedvogels weer dat binnen de
verstoringszone van de voorziene werkzaamheden voorkomt tijdens hoogwater.

Tabell: Gemiddeld aantal kwalificerende niet-broedvogels tijdens hoogwater binnen de verstoringszone van 200
meter (Krijgsveld et aL, 2004; 2008) van het werkgebied in de periode 2007-2011. Tellingen afkomstig van

Waterdienst2•

•

2 Een deel van de gebruikte vogelgegevens is afkomstig uit het Biologisch Monitoing Programma Zoute Rijkswateren van de
Waterdienst (voorheen Rijksinstituut voor Kust en Zee), hetgeen onderdeel uitmaakt van het Monitoringsprogramma
Waterstaatkundige Toestand van het Land (MWTL) van Rijkswaterstaat. De Waterdienst neemt geen verantwocdelijkheid voor
de in deze rapportage vermelde conclusies op basis van het door haar aangeleverde materiaal.
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Tabel2 geeft het aantal vogels dat (maximaal tegelijkertijd) tijdens laagwater aanwezig is en foerageert
op het voorland, waar droogvallende slikken aanwezig zijn.

Tabel2: Aantal voorkomende vogels en aantal foeragerende vogels van de telvakken DV2, DV3 en DV4 (De
Groot et al., 2006) in de telperiode april. Voor februari zijn geen tellingen beschikbaar, wij gaan uit van de

van werkzaamheden.

6

Flora- en faunawet
De volgende informatie is afkomstig uit Oosterbaan & Den Boer, 2005 (zie ARCADIS, 2008b).
• Beschermde planten komen niet voor in het werkgebied.
• Het werkgebied zelf vormt voor zoogdieren geen geschikt leefgebied. Verder komen in de

omgeving algemene grondgebonden zoogdieren voor als haas, egel en veldmuis. De dijk met
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verharde bekleding vormt voor deze soorten echter een marginaalleefgebied. Aanwezigheid van
de zwaar beschermde noordse woelmuis is uitgesloten.

• Op en langs de dijk broeden verschillende vogelsoorten. Vogels broeden in de Galgenpolder, op de
binnendijkse akkers, maar ook aan de voet van de dijk en op het schor. Het gaat hierbij vooral om
roofvogels (bruine kiekendief), kustvogels (scholekster, kluut) en akkervogels (fazant, patrijs).
Algemene soorten van bossen en struwelen (houtduif, merel) zijn beperkt aanwezig, vanwege het
grotendeels ontbreken van bomen en struiken. Zie voor meer informatie over aanwezigheid van
broedende vogels ARCADIS, 2008b.

• Mogelijk komen nabij het werkgebied algemeen voorkomende amfibiesoorten voor als de gewone
pad. Het werkgebied zelf vormt echter geen geschikt leefgebied voor amfibieën vanwege het
ontbreken van vegetatie en zoet water.

• Inhet verleden kwamen reptielen voor op de muraltmuurtjes die op de dijk rond de Galgenpolder
stonden. Deze muurtjes zijn gesloopt. Aan de noordzijde van de Galgenpolder is een vervangend
biotoop gerealiseerd. Tijdens de werkzaamheden is vastgesteld dat het aantal hagedissen zeer klein
is op de dijk: het is de vraag of de populatie nog steeds aanwezig is. Wij gaan uit van een
incidentele aanwezigheid op de dijk van een enkel exemplaar.

• Het werkgebied vormt geen geschikt leefgebied voor beschermde vissen, door de afwezigheid van
zoet water.

Effecten op kwalificerende soorten
Natuurbeschermingswet 1998
De dijk heeft in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998een functie voor broedvogels en niet-
broedvogels: habitattypen liggen niet op de dijk, de dijk zelf vormt geen geschikt leefgebied voor
Habitatrichtlijnsoorten en/of broedgebied voor Vogelrichtlijnsoorten. Het is echter mogelijk dat nabij
de dijk Vogelrichtlijnsoorten broeden. Maar ook voor niet-broedende Vogelrichtlijnsoorten hebben de
dijk en aanliggende delen een functie.
De werkzaamheden leiden niet tot een permanente verandering van de dijkbekleding. Voorzien is in
een herstel van de dijk met hetzelfde materiaal dat nu al op de dijk ligt. De effecten zijn slechts tijdelijk.
Voorzien is in een tijdelijke verstoring van broedvogels en niet-broedvogels voor de duur van de •
werkzaamheden. Inhet kader van de Flora- en faunawet is het verstoren van broedvogels niet
toegestaan en hier is ook geen ontheffing voor te krijgen. Effecten op broedende vogels moeten
voorkomen worden (zie volgende paragraaf) door het nemen van maatregelen. Voor de toetsing is
uitgegaan dat effecten op broedende vogels zijn voorkomen en dus niet van toepassing zijn.
Voor niet-broedende vogels heeft het dijktraject jaarrond een functie. Hierbij gaat het om aantallen
vogels als aangegeven in tabel I tijdens hoogwater en tabel 2 tijdens laagwater.

Flora- en faunawet
Het werkgebied en aanvoerroutes vormen niet het leefgebied van zwaar beschermde soorten met
uitzondering van de levendbarende hagedis (tabe12 Flora- en faunawet), effecten zijn uitgesloten.
Effecten op broedende vogels zijn mogelijk als deze aanwezig zijn. Hier is het uitgangspunt dat de
werkzaamheden plaatsvinden tijdens de eerste geschikte gelegenheid (qua weersomstandigheden) en
dat effecten op broedende vogels niet aan de orde zijn. Effecten zijn alleen voorzien op algemeen
voorkomende soorten en de levendbarende hagedis indien aanwezig. Het doden van individuen en
vernietiging van rust- en verblijfplaatsen is beperkt, gezien de huidige marginale functie van de
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dijkbekleding als leefgebied. Effecten op levendbarende hagedis zijn zo goed als uitgesloten, omdat
deze soort op de dijk niet meer voorkomt.

Toetsing
Natuurbeschermingswet 1998
-----------------------------------------------i
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Voor de toetsing van niet-broedvogels is voorzien
in twee stappen, zie het schema hiernaast:
• Stap 1:Heeft het gebied een functie voor de
aanwezige niet-broedvogels? Indien het gebied
geen onvervangbare functie heeft, zijn effecten als
gevolg van de werkzaamheden uitgesloten.
• Stap 2: Als een gebied een functie heeft voor
niet-broedvogels zijn mogelijk effecten aan de
orde. Als dit is vastgesteld dan kijken wij naar:

- Het in gevaar komen van de
instandhoudingsdoelstellingen. Zijn de aantallen
langs de dijk relevant om de
instandhoudingsdoelstelling in gevaar te brengen
bij verstoring?

- Indien de aantallen langs de dijk relevant
zijn: naar uitwijkmogelijkheden, trend, aard van
verstoring en verstoringsgevoeligheid van de
soort. Afhankelijk van de uitkomsten kijken wij
hoe groot het effect op de vogelsoort is.

Stap 1: Bepalen van functie voor vogels
Tabel3 geeft de functie weer tijdens hoogwater
voor soorten die in Tabel1 genoemd zijn. Voor
vogelsoorten voor welke een specifieke functie
tijdens laagwater in februari-maart voorzien is,
zijn effecten niet uit te sluiten.

Tabel3: Functie van het werkgebied voor de soort in februari-maart tijdens hoogwater. Voor de vogels die dik
gedrukt zijn, heeft het dijktraject een belangrijke functie. Voor de overige soorten heeft de dijk geen specifieke

Soorten Functie in februari-maart

Bontbekplevier, grauwe gans, Deze soorten zijn in februari-maart niet waargenomen in het werkgebied en de
groenpootruiter, kanoet, kievit, omgeving. Een effect als gevolg van de werkzaamheden op deze soorten is
kuifduiker. uitgesloten.

Deze vogels zijn viseters en maken geen gebruik van hoogwatervluchtplaatsen
(HVP's) in afwachting van het aoogvalien van foerageergebieden. Waamemingen

Aalscholver, dodaars, fuut, tijdens hoogwater betreffen foeragerende vogels in de nabijheid van het dijktraject.
middelste zaagbek Deze functie is echter niet specifiek voor de delen langs de dijk. In de open wateren

in de omgeving zijn bij verstoring voldoende uitwijkmogelijkheden. De
werkzaamheden leiden niet tot efécten op de populatie.

Brilduiker Deze soort duikt in open water naar dierlijk voedsel.Voor deze vogel geldt eigenlijk
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Soorten Functie in februari-maart
hetzelfde als voor de viseters. De dijk en de wateren rond de dijk hebben geen
specifieke en onvervangbare functie.

In afwachting van het droogvallen van foerageergebieden wacht deze soort
Bonte strandloper, rosse grutto, hoogwater af op HVP's. De functie is specifiek voor het dijktraject omdat HVIIs
scholekster, steen loper, gezocht worden op geringe afstandvan foerageergebieden. De aanpassingen
tureluur, wulp, zilverplevier aan de dijk hebben mogelijk effect op de populaties van aanwezige soorten.

Effecten als gevolg van de werkzaamheden zijn niet bij voorbaat uit te sluiten.

Deze soorten foerageren wadend in ondiepwater. Tijdens hoogwater is het voor
deze soorten niet mogelijk te foerageren langs het dijktraject. Het dijktraject wordt

Kleine zilverreiger
echter niet gebruikt als HVP, omdat deze soort niet specifiek van droogvallende
slikken afhankelijk is voor de voedselvoorziening. 2Iliggen in de omgeving, op de
schorren en zelfs binnendijks genoeg alternatieve foerageergebieden. De
aanpassingen aan de dijk hebben geen effect op de populatie van deze soort.

Deze soorten komen tijdens hoogwater voor langs het dijktraject, maar niet in
afwachting van het droogvallen van specifieke foerageergebieden. De

Bergeend, krakeend, meerkoet, verstoringszone van de dijkwerkzaamheden heeft geen specifieke functie als rust of
rotgans, smient, wilde eend, foerageergebied die nabijgele~n delen of binnendijkse gebieden niet kunnen
wintertaling vervullen. Zwemeenden en ganzen rusten wel vaak op en rond de dijk, maar dit is

niet gerelateerd aan de afstand tot specifieke foerageergebieden. De aanpassingen
aan de dijk hebben geen effect op de populatie.

Tabel4 geeft de functie weer tijdens laagwater voor soorten die in Tabel2 genoemd zijn. Voor vogels
voor welke een specifieke functie tijdens laagwater in februari-maart voorzien is, zijn effecten niet uit
te sluiten.

Tabel4: Functie van het werkgebied voor de soort in februari-maart tijdens laagwater. Voor de vogels die dik
gedrukt zijn, heeft het dijktraject een belangrijke junctie. Voor de overige soorten heeft de dijk geen specifieke

Soort Maximaal aantal foeragerende vogels

Aalscholver, dodaars, fuut
Soort foerageert op open water, niet op droogvallend slik. In de omgeving zijn voldoende
uitwijkmogelijkheden. Een effect van de werkzaamheden is uitgesloten.

Bontbekplevier, bonte
strandloper, rosse grutto, Soorten foerageren specifiek op het slik. Effecten als gevolg van de werkzaamheden
scholekster, steenlop8", zijn niet bij voorbaat uit te sluiten.
tureluur, wulp

Soort foerageert niet specifiek op het slik. Daarom zijn in de omgeving voldoende
Bergeend, wilde eend uitwijkmogelijkheden aanwezig. Effect81 als gevolg van de werkzaamheden zijn

uitgesloten.

Stap 2: Effect op instandhoudingsdoelstellingen
Tabel5 geeft een overzicht van de soorten waarvoor de instandhoudingsdoelstellingen als gevolg van
het project mogelijk in gevaar komen. De tabel laat zien dat effecten op bontbekplevier en scholekster
niet zonder meer zijn uit te sluiten, omdat de populaties van deze soorten in de Oostersehelde rond de
instandhoudingsdoelstellingen schommelen. Een afname van deze vogels leidt mogelijk tot een daling
van de populatie. Hiermee wordt het behalen van de instandhoudingsdoelstelling mogelijk bemoeilijkt
en daarmee leidt het effect dan mogelijk tot een significant effect.
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TabelS: Aantallen kwalificerende vogels in de Oostersehelde in vergelijking met de
instandhoudingsdoelstellingen en de voorziene afname als gevolg van de werkzaamheden. Bij groen leidt een
afname in ieder geval niet tot het in gevaar komen van de instandhoudingsdoelstelling. Voor oranje en rood is het
de komt als van de werkzaamheden.

In Tabel6 is een nadere effectbeschrijving gemaakt voor die soorten waarvoor effecten niet bij
voorbaat zijn uit te sluiten. Dit zijn bontbekplevier en scholekster.

Tabel6: Detaillering effectbeschrijving van soorten waarvoor op basis van aantallen en junctie een significant
voorhand niet is uit te sluiten.

een gem
verstoringsgevoelig,eid, een verstoringsafstand
van 150 m wordt aanoahoudan

Aard van verstoring
De verstoring is tijdelijk voor de duur van de werkzaamheden. In de huidige situatie is al sprake van
permanente verstoring door pierenstekers die gebruikmaken van het slikgebied voor het schor.

3 Hierbij is uitgegaan van het maximaal aantal aanwezig vogels.
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Aspect Bontbekplevier Scholekster

Aanwezigheid HVP's·

Aanwezigheid
foerageergebieden

In de omgeving liggen voldoende alternatieve foerageergebieden (droogvallende slikken) buiten de
verstoringszone (oranje) van de werkzaamheden. Tegenwoordig is het fietspad langs de
Gouweveerpolder (aan de overzijde van het werkgebied) opengesteld. De verwachting is niet dat dit tot
verstoring leidt, omdat fietsers relatief weinig verstoring veroorzaken en nog steeds voldoende slikken
aanwezig zijn voor foeragerende soorten op enige afstand van het

4 De polygonen geven waarnemingen van hoogwatervluchtplaats weer. In dit geval geetéén polygoon de waarneming van een
HVP in één maand in één jaar.
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,

Aspect Bontbekplevier Scholekster

Effect op soort

Significante effecten zijn uitgesloten. Beide soorten komen in kleine aantallen voor langs het dijktraject.
De scholekster is in grotere aantallen aanwezig. Vmr beide soorten geldt echter niet dat het ve~agen
van alle vogels uit het gebied is voorzien. De HVP's liggen grotendeels buiten de verstoringszoneen
voorzien is dat deze HVP's ook tijdens de werkzaamheden in gebruik blijven Uitwijkmogelijkheden voor
HVP's en foerageergebieden zijn in de directe omgeving voldoendeaanwezig. Significante effecten van
de werkzaamheden op nie~broedvogels zijn uitgesloten.

Op basis van de detaillering van de effectbeschrijving zijn significante effecten uitgesloten. De
aantallen vogels van de populaties nemen namelijk als gevolg van de werkzaamheden niet af.

Op kwalificerende waarden in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 zijn negatieve effecten
voorzien. De effecten zijn echter niet significant. In dit geval is een Verslechteringstoets voldoende om
de effecten in beeld te brengen. Voorliggende memo is als een Verslechteringstoets te beschouwen.
Volgens de wet is het principe te hanteren dat als er geen sprake is van de verslechtering van de
kwaliteit van habitats en hoogstens sprake van niet-significante verstoring van niet-broedvogelsoorten,
aanvragen van een Natuurbeschermingswetvergunning, uitvoeren van een vervolgonderzoek en
nemen van mitigerende maatregelen niet noodzakelijk zijn.

Flora- en faunawet
Tabel 7 hieronder geeft de mogelijke overtreding van verbodsbepalingen weer als gevolg van de
effecten. Vanuit het voorzorgbeginsel raden wij aan om de werkzaamheden in één richting uit te
voeren en zodoende aanwezige grondgebonden dieren niet in te sluiten. Wanneer deze maatregel
wordt genomen, kunnen de werkzaamheden doorgang vinden zonder een goedgekeurde gedragscode
of ontheffing.
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Soort Beschermings- Art. Art. Art. Art. Art. Toelichting
categorie 8 9 10 11 12

Algemeen De kleine grondgebonden dieren ten aanzien waarvan
voorkomende Tabel1 X X mogelijk verboden handelingen plaatsvinden, zijn
zoogdieren algemeen voorkomende soorten. Ten aanzien van deze

soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen
bij ruimtelijke ingrepen, mits sprake is van zor9llJidig
handelen en een wezenlijke invloed op de soort is
uitgesloten.

Algemeen Ten aanzien van grondgebonden soorten zijn specifieke
voorkomende Tabel1 X X eisen aan de uitvoering weinig effectief. Iedere werkwijze
amfibieên leidt tot het doden van enkele exemplaren. De

voorkomende soorten komen algemeen voor in Zeeland.
Het doden van enkele exemplaren heeft geen invloed op
deze soorten.
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Soort Bescherm ings- Art. Art. Art. Art. Art. Toelichting
categorie 8 9 10 11 12

Wanneer niet gewerkt wordt de eerste gelegenheid na
15 februari, krijgen vogels de kans om zich te vestigen
en te broeden voorafgaand aan de werkzaamheden. In
dat geval zijn effecten niet uit te sluiten en is het
verstoren van nesten voorzien. Daadwerkelijke

Broedvogels Vogels (X) (X) vernietiging van nesten is niet aan de orde, omdat het
werkgebied en aanrijroutegeen geschikte broedplaats
vormen. Vooralsnog wordt uitgegaan van het uitvoeren
van werkzaamheden bij eta eerste gelegenheid na 15
februari en daarmee geen overtreding van
verbodsbepalingen.

Op basis van verspreidingsgegevens is incidentele
aanwezigheid van de levendbarende hagedis niet
uitgesloten. Wij achten de kans op aanwezigheid klein,
aangezien één exemplaar is waargenomen tijdens de
sloop van de Muraltmuurtjes. Maatregelen als actief

Levendbarende wegvangen of ve~agen bleken tijdens de

hagedis Tabel2 (X) (X) werkzaamheden niet succesvol. Na de werkzaamheden
vormt het werkgebied voor levendbarende hagedis weer
een geschikt leefgebied. De kans op effecten op de
levendbarende hagedis is echter zeer klein: tijdens de
dijkwerkzaamheden is slechts één exemplaar op de dijk
waargenomen en deze is verplaatst naar het aangelegde
biotoop aan de noordzijde van de Galgenpolder.

Artikel 8:Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te
verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze
van hun groeiplaats te verwijderen.
Artikel9: Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te
vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.
ArtikellO: Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten.
Artikel11: Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren,
behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te
verstoren.
Artikel12: Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te
rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. •
Conclusie
Aanvullende werkzaamheden zijn voorzien langs het dijktraject Haven de Val en Zuidhoek waar in
2010 werkzaamheden zijn uitgevoerd. Dit leidt mogelijk tot effecten op beschermde natuurwaarden:
• Effecten zijn voorzien op kwalificerende waarden in het kader van de Natuurbeschermingswet

1998. Het gaat om niet-broedvogels van het Natura 2000-gebied Oosterschelde, overige
kwalificerende waarden zijn niet aanwezig of worden ontzien door het nemen van maatregelen. De
effecten zijn negatief, maar beperkt en derhalve niet significant. Voorliggende memo vormt een
Verslechteringstoets waarin de effecten in beeld zijn gebracht. Voor de werkzaamheden is een
vergunning niet nodig.

• Effecten zijn voorzien voor beschermde soorten in het kader van de Flora- en fauna wet. Het gaat
hierbij om algemeen voorkomende, grondgebonden zoogdieren (tabel I Flora- en faunawet). De
levendbarende hagedis (tabel2 Flora- en faunawet) kwam in het verleden voor langs het dijktraject,
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maar tijdens het actief vangen voor de dijkwerkzaamheden is slechts één exemplaar gevangen en
verplaatst. Eventuele maatregelen voor deze soort zijn overbodig. Effecten op broedvogels zijn
mogelijk wanneer niet tijdens de eerste geschikte gelegenheid na 15 februari wordt gewerkt. Voor
de werkzaamheden is het niet nodig om andere maatregelen te nemen of een ontheffing van de
verbodsbepalingen aan te vragen.
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