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Geachte heer

Op 21 maart 2012 ontvingen wij uw brief waarin u vraagt of voor de werkzaamheden tlm 20 april 2012 in een
tijdelijk aan de Gatweg in de gemeente Tholen gelegen depot een vergunning op basis van de Natuurbe-
schermingswet 1998 benodigd is.

Inleiding
Op 7 juli 2010 hebben wij Waterschap Scheldestromen (Projectbureau Zeeweringen) een vergunning op
basis van de Natuurbeschermingswet 1998 verleend voor de verbetering van het dijktraject Geertruida-,
Scherpenissepolder (kenmerk 10023384/NB.1 0.013), gelegen aan de zuidkust van Tholen. Deze dijkverbe-
tering heeft uw bedrijf in opdracht van Projectbureau Zeeweringen in 2011 uitgevoerd. .
Het tijdelijke depot dat voor deze dijkverbetering aan de Gatweg was gerealiseerd diende langer te worden
gebruikt dan vergund was. Op 4 januari 2012 hebben wij het waterschap een brief gezonden waarin wij, naar
aanleiding van haar verzoek, inclusief een memo met de beoordeling van de natuureffecten, verklaard heb-
ben dat het depot in de maanden januari en februari 2012 gebruikt en ontmanteld kon worden, zonder dat
daar een (wijzigings)vergunning in het kader van artikel19d van de Natuurbeschermingswet 1998 benodigd
was (ons kenmerk 12000760).• U geeft aan dat het niet haalbaar is gebleken om het depot vóór 1 maart 2012 geheel te ontmantelen. U
heeft de werkzaamheden aldaar per 1 maart jongstleden gestaakt. U geeft aan dat u nog circa drie weken
nodig heeft om het depot te ontmantelen en heeft Areadis opdracht gegeven om de effecten van die ontman-
teling op de beschermde Natura 2000-waarden van de Oosterschelde te beoordelen. Het resulterende me-
mo 'Voortoets Natuurbeschermingswet: afronding werkzaamheden depot Gatweg te Scherpenisse' (d.d.
21 maart 2012) heeft u bij uw brief gevoegd.

Uitgangspunten
Uit het memo blijkt dat de resterende werkzaamheden aan het tijdelijke depot aan de Gatweg het volgende
behelzen:

Het afvoeren van circa 1.500 ton puin.
Het afvoeren van circa 5.000 m3 kleigrond
Terugbrengen van een toplaag teelaarde en daarmee herstel van landbouwgrond
Het werk wordt met hydraulische graafmachines uitgevoerd. Het puin en de kleigrond worden afge-
voerd met tractoren of vrachtwagens.
Op het depot is aan de zijde van het natuurgebied Scherpenissepolder een grondwal aangelegd om
verstoring van vogels in het natuurgebied te beperken. Deze grondwal bestaat uit de oude teelaarde
die als toplaag op de akker wordt teruggebracht.
De totaal benodigde tijd hiervoor bedraagt drie weken, waarbij werkzaamheden uiterlijk
20 april2012 zijn afgerond.
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Uitgangspunten hierbij zijn dat:
De werkzaamheden starten ten laatste op maandag 2 apri12012.
Het verwijderen van de grondwal wordt als laatste activiteit uitgevoerd.
De werkzaamheden vinden plaats t/rn uiterlijk 20 april 2012.
In deze drie weken vindt er elke werkdag verstoring plaats als gevolg van werkzaamheden in het
depot.

Overwegingen
In het memo worden de mogelijke negatieve effecten van de werkzaamheden behandeld en beoordeeld. Het
tijdelijke depot ligt binnendijks, grenzend aan het natuurgebied Scherpenissepolder. Een grondwal aan de
oostzijde van het depot voorkomt, zolang als deze er ligt, verstoring van vogels in het natuurgebied. De zee-
dijk werkt als een vergelijkbaar scherm en dus zullen er geen verstorende effecten op beschermde natuur-
waarden van het Natura 2000-gebied Oosterschelde optreden die zich ter plaatse buitendijks bevinden. Ter
plaatse van het depot bevinden zich geen beschermde habitattypen en door de werkzaamheden zullen er
ook geen indirecte negatieve effecten op beschermde habitattypen in de directe omgeving optreden. Effec-
ten op habitattypen kunnen dus niet optreden.

De werkzaamheden vallen mogelijk deels samen met het begin van de broed periode van enkele Natura
2000-vogelsoorten. Doordat de werkzaamheden uiterlijk op 1 april starten kunnen arriverende broedvogels
enerzijds wennen aan de verstorende werkzaamheden of anderzijds ervoor kiezen om buiten de eventuele
verstoringszone een broedplaats te vinden. Het aanliggende natuurgebied Scherpenissepolder is erg groot
(200 ha), terwijl het mogelijk verstoorde deel een zeer beperkt deel van het gebied uitmaakt (minder dan
4%). Bovendien is de Gatweg, gelegen tussen het depot en het natuurgebied, een permanent opengestelde
weg, hetgeen betekent dat hier sowieso al enige verstoring plaatsvindt. Ook zullen er in de directe omgeving
landbouwactiviteiten plaatsvinden. Tot slot kan aangevoerd worden dat de afschermende grondwal als laat-
ste activiteit afgegraven zal worden, zodat de afschermende werking zo lang mogelijk in stand gehouden
wordt. De werkzaamheden duren tot uiterlijk Um 20 april voort, waarna de eventuele extra verstoring beêin-
digd zal zijn en de eventuele verstoringszone alsnog door in die periode startende of anderszins elders ver-
stoorde broedvogels benut kan worden.

Er kan enige verstoring door de werkzaamheden op foeragerende of pleisterende vogels die zich in de na-
bijheid van het depot in het natuurgebied Scherpenissepolder bevinden optreden. De grondwal beperkt het
verstorende effect. Alleen 'Op het moment 'dat de"'grondwal-zelf verwijderd wordt zal er enige verstoring van
vogels in het natuurgebied kunnen optreden. Deze verstoring zal zich beperken tot het uiterste westelijke
deel van het natuurgebied, waarbij minder dan 4% van het totale oppervlak van het gebied verstoord wordt.
Met andere woorden: een zeer beperkt deel van het natuurgebied wordt mogelijk verstoord en eventueel
verstoorde vogels hebben zeer ruime mogelijkheden om binnen het natuurgebied een alternatieve plek te
vinden. Overigens vindt er sowieso al enige verstoring plaats c.q. is er al van gewenning aan verstoring bij
de vogels sprake, vanwege de al aanwezige verkeersbewegingen, waaronder op de Gatweg, en landbouw-
activiteiten in de directe omgeving van het natuurgebied,
De eventuele resterende negatieve effecten op vogels achten wij hooguit beperkt en zullen zeker niet signifi-
cant zijn. •Overige Natura 2000-doelen of zogenoemde 'oude doelen' komen niet in de directe omgeving van de werk-
zaamheden voor of ondervinden er geen effecten van.

U kunt de geplande werkzaamheden jn bet tijdelijke depot aan de Gatweg dus uitvoeren~onder dat daa!:.....
een aanvullende of (wijzigings-)vergunning ex artikel 19d van de Natuurbesc .e~wef_j_9..9..8 voor beno-
digd is. Dit geldt onder de uitdrukkelijke voórwaarde a e activiteiten conform uw beschrijving in uw brief
(inclusief memo) plaatsvinden. Wij adviseren u om (een kopie van) deze brief ter plaatse van de activiteiten
aanwezig te hebben, zodat deze getoond kan worden aan eventuele controlerende handhavers.

Hoogachtend,
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Vergunningplitht Natuurbeschermingswet werkzaai

Ir. J.J.C.M. Sanders,
hoofd afdeling Water en Natuur.
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