
'~.
.f Grontmij

Memo

Plaats en datum

Middelburg, 7 januari 2013
Referentienummer

326169
Kenmerk

JvV

Aan

Projectbureau Zeeweringen

Kopie aan

Van

Betreft

Ecologische eindcontrole Roggenplaatèiland

1 Aanleiding
Op vrijdag 28 december 2012 is een eindcontrole uitgevoerd langs het dijktraject op het Rog-
genplaateiland in de Oosterscheldekering, gericht op de uitvoering van de op grond van de Na-
tuurbeschermingswet en Flora- en faunawet verplichte maatregelen. Daarbij is in het bijzonder
gelet op de mitigerende maatregelen, voorgesteld in de door het Ministerie van EL&I afgegeven
natuurbeschermingsvergunning (kenmerk 223897), de Passende Beoordeling en de Soortenbe-
schermingstoets (Grontmij 2010/2011), kenmerken PZDB-R-11005 en PZDB-R-11006). Het tra-
ject wordt aan de hand van de vergunningvoorwaarden besproken.

2 Traject Roggenplaateiland

Voorwaarden vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Roggenplaateiland:

1 Oete vergunhlilg wordt op naam gesteld van RlJkswa.tet'staat ZeeJand
2 Deze vergunning kan ultsfultend gebruikt. worden door .(medewetkets van) de

vergunnInghouder o( In opdracht van de vergunninghouder handelende
(rechts)personen De vergunhInghouder .blijft daarbIJ verantwOordelijk voor de
Juiste naleving van deze vergunning

3 Oe vergunning moet aanwezIg tljn op de locatie van de wèrkzaàmhèden.
Medewerkers ter plaatse moeten ój:) de höogtè zijn van de In de vergunning
opgenomen vOàtschl11ten Op eerste verzoek dienen de medewerkers de
vergunning te tonen aan de daartoe bevoegde t04ttlththouders en
opspo,ril')gsambtenaren

4 Het tlJdstlp waarop mèt de wetkta4lmheden daadwerkelijk wordt gestart, dIent
minimaal twee weken YOOIae aánvang ervan sChriftelijk te w.~tdên g,meld
aan de regloditecteur West.van de Directie RegIonale zaken van het mInisterie
van El&1 Of dl$1s rechtsopvolger (hlem'a: de fégiodlrèCteur West).

5 UitvoerIng van de werkzaamheden dient geheel conform het besdueverie In
de aanvraag, Induis de passende beOordéJlng te geschieden. Arwijkingen
dienen, naar de aard van het gewlj%lgoe, ofwel telefonisch ofwef schriftelijk
aan de reglodlre<:t:eur van de Directie Regionale Zaken West 0; diens
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rechtsopvolger kenbaar gemaakt te worden (ter attentie van het Nb-wet
Team).

6 Van opgetreden inddenten, waaronder verstaan worden alle gebeurtenissen
waarbij onbedoeld schadelijke stoffen tn het water gef1iken dan wel waardoor
anderszins SChade aan de beschermde !Naarden van de betrokken gebieden
kan worden toegebraCht, wordt onmiddellijk melding .gedaan aan de
regiodIrecteut West (ter attentie van het Nb-wet Team west), onder
over1egglng van alle relevante gegevens, .

7 Alle dOor of namens de reg;OdJreè:teur West te geven aanwIJZingen dienen
binnen de In de aanwijting bepaalde b!!rmlJn te Worden opgevolgd

8 Voor 1 maan wordt het struweel op het westelijk deèl van het eiland, voor
zover gelegen binnen het wertctrttject. verwijderd

9 Met het t.ransport vanaf de loswal Via bestaande wegen aan de
OostetStheldezljde wordt ruim voor het broeclsetzoen (1 maart) een aanvang
gemaald: om gewenning en Uitwijken mogerIjk te maken

10. oe depotfocatles aan de westzijde en oostzijde van het eiland worden v66r 1
maart IngerICht

11. In verband met het mogelIJk brQeden van de Bontbekplevter wordt gefaseerd
gewerl<l, waarbij op het Oostelijk ,deel gedurende het broedseltoen (1 april tot
1 jut,) jun niet wordt gewerkt Het werkgebied en een zone dir:ect daarnaast In
het oostelijk gedeelte worden niet eerder dan na een laatste contrC)le .C)p
aanwezige nesten en eieren door ch~baJèc:tecoioog vrijgegeven "oor de
werkZaamheden

12 Tijdens het werk wordt dOor de trajectecoloog regelmatig gecontroleerd op de
äêmwezigheid en/of het verschijnen van be5Chertnde en kwalificerende
soorten

13 Na afloop van de wel1aaamheden dient het dijktrajea In ordelijke toestand te
worden achtergelaten. uiterlijk per 31 dèa!mbet 2'012.hetgeen wil zeggen dat
ten behoeve van de werkzaamheden gebruikte en/of vrUgekomen materIalen
en efval worden opget1llmd en uit hat gebied afgèvoerd

14 aodem- en waterverOnttelnlgende stoffen, die tengevotge van de vergunde
activiteIt .Ineànraking kornen met de bodem of het 6ppetv1aktewa~r worden
onverwijld opgeruimd en na a, een erkende "erwerker gebracht

15 er wordt geen gelufdsapparatuut of geluld producerende appalatuuf gebruIkt,
anders dan stJrkt noodzakelijk Is (VOOf de UltVoer1ng en In vet band 'met
cómmunlcntie en/of veiligheid)

16. oe vergunninghoudei doèt ulter1Uk twee weken na beêlndlging van de
wèrlaaamheden hiervan meldIng bIJ de reglodltecteur West (tet attentie van
het Nb-wet Team) ... ..

17 De voorschriften en bepeHdngen, waar.onder deze vergunning Is vetfeend,
kunnen worden gewljzlgd of aangevuld, indren naar het oordeef van de
reglodtrecteur West de vergûnde 8ttMteiten andere of nadeliger gcvolgen
hebben "oor de relewnte b.eschermde waarden dan die ,velke op het moment
"an vergunnlngverienlng zijn vastgesteld

18 lódlen óp enig moment mocht bJlJken dát de vetgunde actiViteiten todarilge
schade aan dc relevante beschermde waarden dreigen toe te brengen en het
geven van aanwIjzingen. het wfJzlgen of aanvullen van de voorschriften of
beperkingen deze SChade nlet kan voorkomen, dan kan deze vergunnrng
worden Inoetrokken
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19 Voordat tot wijziging van vergunmngvOOf'SChriftenof (gedeeltelijke) Intrekking
van de vergunning wordt overgegailln, wordt <le vel gunninghouder In de
gelegenheid gesteld haer z.lenswl)U naar voren te breng,," (tèNU
spoedeisendheld onmidchtlllJke Intrekking c q wlJz,lglng noodzaakt)

20 De vergunninghouder geeft, overeenkomstig de Algemene wet best:uursretht,.,Ie medewerldng aen de doot de staat.ssècretarls van EW (of diens
rechtsopvolger) aangewezen toezkhthouder(s)

21 Oe vergunning ISgeldig vanaf het moment van vergunningverlenIng tot en
met 31 december 2Q12

1. Wva.
2. Wva.
3. Uitgevoerd conform voorwaarde, Er is een tooiboxmeeting voor de medewerkers op de

werklocatie gehouden, met uitleg over de natuurbeschermingsregels.
4. Uitgevoerd conform voorwaarde
5. Uitgevoerd conform voorwaarde
6. Uitgevoerd conform voorwaarde
7. Uitgevoerd conform voorwaarde
8. Uitgevoerd conform voorwaarde
9. Uitgevoerd conform voorwaarde
10. Uitgevoerd conform voorwaarde
11. Aanvankelijk conform voorwaarde uitgevoerd, maar ON meende dat transport niet onder

'werkzaamheden' viel. Hierdoor zijn zeven nesten gesneuveld, waaronder die van de
bontbekplevier. Een paar scholeksters is daarna uitgeweken naar het westelijk deel en
heeft daar een broedpoging in het werktraject zelf gedaan. Hoewel de broed locatie ge-
spaard is zijn zij daarin niet geslaagd. De verstoring als gevolg van medewerkers die
door de uitsparing van en naar de machines liepen gaf meeuwen voldoende tijd om de
eieren te roven. ON is berispt en beboet.

Broedpoging scholekster

12. Uitgevoerd conform voorwaarde
13. Uitgevoerd conform voorwaarde, het dijktraject is ordentelijk achtergelaten en de vooraf

aan de westzijde binnendijks aanwezige stenen zijn teruggeplaatst.
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Roggenplaateiland-west, binnen- en buitendijks

14. Uitgevoerd conform voorwaarde
15. Uitgevoerd conform voorwaarde
16. Uitgevoerd conform voorwaarde.
17. Wva
18. Wva
19. Wva
20. Wva
21. Wva
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In aanvulling op de wettelijke randvoorwaarden is aandacht besteedt aan het op het eiland voor-
komen van de gele hoornpapaver. De soort kent geen wettelijk beschermde status, maar is wel
een 'provinciale aandachtssoort'. Het oostelijk deel van het Roggenplaateiland is de belangrijkste
groeiplaats van Zeeland. De planten groeiden er voornamelijk tussen de stenen van de dijkbe-
kleding, met name op de grens met het onderhoudspad. Een aantal exemplaren groeide op de
aanzet van de strekdam. Beide locaties zijn als gevolg van de dijkwerkzaamheden verloren ge-
gaan.

Groeiplaats gele hoornpapaver voor en na de dijkwerkzaamheden

Naar verwachting bevinden zich in het teruggeplaatste zandige substraat op de aanzet van de
strekdam zaden en/of wortelstokken van de gele hoornpapaver. Die locatie biedt goede potenties
voor hervestiging van de soort. Van daaruit kan de soort zich op termijn uitbreiden naar de nieu-
we dijkbekleding.
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Aanzet strekdam en nieuwe dijkbekleding
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