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Overleg
Voor de binnenkort uit te voeren proef met bodemmateriaal is door

en een quickscan uitgevoerd om vast te stellen of voor die
activiteit al of niet een vergunning Nbwet, dan wel een ontheffing Ffwet
noodzakelijk is. Uitkomst van de quickscan is dat zij niet nodig zijn, de ingreep
heeft geen gevolgen voor beschermde natuurwaarden. De in 2009 aangekondigde
aanvullende planteninventarisatie is in 2010 door r uitgevoerd. Daarbij zijn
geen beschermde plantensoorten aangetroffen. De uitkomsten zijn meegenomen
in de quickscan.

Voor de uitvoering van het volledige project is een vergelijkbare analyse nodig.
Aan de hand daarvan wordt het bevoegd gezag (provincie) voorgelegd of
daarvoor een vergunning Nbwet aangevraagd moet worden. Aanwezigen
veronderstelden dat hiervoor al een quickscan in concept was voorbereid en dat
deze was besproken met de provincie. Hier zijn echter bij niemand feitelijke
documenten van bekend. Ook een verslag met een weergave van dat overleg met
de provincie is (nog) niet gevonden. probeert ze te achterhalen. Als duidelijk
is wat de stand van zaken is, begint hij met het opstellen van de betreffende
quickscan. verwachten dat voor het project geen ontheffing of
vergunning behoeft te worden aangevraagd. De natuurwaarden op en rond de
locatie zijn gering. De grenzen van het Natura2000 gebied liggen om de
havendam heen. Daardoor is waarschijnlijk voornamelijk sprake van een
beoordeling op grond van 'externe werking'. In verband met een aanpassing van
de planning wordt de uitvoering van het project mogelijk uitgesteld tot 2013 of
2014.
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Afspraken
doet navraag bij over het overleg gevoerd met de

provincie in zake het al of niet nodig zijn van een vergunning Nbwet, en
de stukken die daarbij zijn voorgelegd.
Bij het beoordelen van de mogelijke effecten op flora en fauna wordt ook
de vooroeverbestorting meegenomen, met het oog op een eventueel
cumulatief effect.
Het verplaatsen en heropbouwen van gebouwen wordt eveneens getoetst,
uiteraard voor zover zij onderdeel zijn van de voorgenomen
werkzaamheden.
De (bestaande) depotlocatie aan de zuidzijde wordt eveneens in de
beoordeling betrokken.
Voor zoutplanten worden geen specifieke maatregelen genomen, de
voorgenomen afwerking biedt voldoende mogelijkheden voor hervestiging.

informeert bij RWS) naar de planning t.a.v. de
vooroeverbestorting .
Een fasering in tijd, ten behoeve van aanwezige beschermde of
kwalificerende (broed)vogels, is hier niet aan de orde.
Dit verslag wordt in concept voorgelegd aan de deelnemers

egt de vraag of al of niet vergunning nodig is voor tijdens het
overleg met de provincie. De uitkomst daarvan wordt toegevoegd aan het
verslag van het kwartetoverleg.
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