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Aanleiding
Voor de dijkverbeteringswerken op het Roggenplaateiland in de Oosterscheldekering is door het
Ministerie van EL & I een vergunning op grond Natuurbeschermingswet 199B verleend. Een van de
vergunningvoorwaarden ziet toe op het na afloop ordelijk achterlaten van het werktraject.

13 Na afloop van de werkzaamheden dient het dJjktfaject In ordelijke toestand te
worden achtergelaten, ultetllj·k per 31 december 2:012, hetgeen wOzeggen dat
ten behoeve van de werk2aamheden gebruikte e%f vrijgekomen materialen
~ ~fval worden opgeruimd en uit het gebied afgèvoerd

De werkzaamheden aan het dijktraject worden conform deze vergunningvoorwaarde per 31 decem-
ber 2012 afgerond en opgeleverd. Het is echter niet mogelijk om ook de beide materiaaldepots op
het eiland nog voor 31 december van dit jaar leeg te rijden. Deze zullen, overeenkomstig het bestek,
uiterlijk 1 februari 2013 verwijderd zijn.

Afweging
Het eiland zelf maakt geen deel uit van de aangrenzende Natura 2000-gebieden 'Voordelta' of'
Oosterschelde'. Zowel op het westelijk deel als op het oostelijk deel van het Roggenplaateiland is
een klein oppervlak als materiaaldepot in gebruik genomen. In tegenstelling tot het dijktraject zelf, dat
feitelijk de begrenzing van beide Natura 2000-gebieden vormt, liggen de depots buiten de Natura
2000-gebieden. In de ten behoeve van de dijkverbetering opgestelde Passende Beoordeling is de
mogelijke' externe werking' van het gebruik van de depots meegenomen als onderdeel van het werk
als geheel. In samenhang met de grootschalige werkzaamheden aan het dijklichaam zelf werden
hier geen extra (verstorende) effecten van verwacht.

Omdat de depots geen deel uitmaken van het dijktraject en niet direct aan de Natura 2000-gebieden
grenzen, is de genoemde vergunningvoorwaarde strikt genomen niet van toepassing. Omdat het
echter om de opslag van voor de werkzaamheden gebruikte materialen en een afwijking ten opzichte
van de verleende vergunning gaat, is het met een maand verlengen van het gebruik van de depots
beschouwd op eventuele effecten op de natuurwaarden van de Natura 2000-gebieden. Daaruit volgt
dat een (extra) effect op (kwalificerende en beschermde) natuurwaarden kan worden uitgesloten,
omdat:

het eiland binnendijks niet van belang is voor foeragerende of overtijende (HVP) vogelsoor-
ten;
verstoring van buitendijks foeragerende of overtijende vogels niet aan de orde is, omdat zij
van het depot gescheiden worden door de dijk (westzijde) of een afstand groter dan de stan-
daard gehanteerde verstoringsafstand van 200 meter (oostzijde) en;
meer dan voldoende uitwijkmogelijkheden in de directe nabijheid, langs de opgeleverde de-
len van het dijktraject, aanwezig zijn;
het leegrijden van de depots ruim voor het broedseizoen wordt afgerond en het voorkomen
van andere dan beschermde en kwalificerende soorten dan broedvogels van het Roggen-
plaateiland niet bekend is;
de nog lopende dijkverbeteringswerken bijdragen aan een zekere gewenning onder versto-
ringsgevoelige vogelsoorten.

Conclusie
Omdat het verlengen van het depotgebruik beperkt is tot de maand januari van 2013 en het dijktra-
ject zelf op dat moment is opgeleverd en weer beschikbaar is voor vogels, zodat voldoende uit
wijkmogelijkheden aanwezig zijn, is een eventueel (extra) negatief effect op kwalificerende of be-
schermde de natuurwaarden van Voordelta of Oosterschelde uit te sluiten. Het aanvragen enlof ver
krijgen van toestemming op grond van de Natuurbeschermingswet of Flora- en faunawet is niet aan
de orde.



111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
017024 2012 PZDB-M-12328

trap~Memo verlengen gebruik depots Roggenplaateiland




