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Middelburg, 26 augustus 2011

Geachte heer Stouten,
Op 4 maart 2011 ontvingen wij uw brief, met daarin de aanvraag voor een vergunning voor de
noodzakelijk uit te voeren werkzaamheden aan het dijktraject Schorerpolder in het Natura 2000-gebied
Westerschelde & Saeftinghe. De ontvangst van uw aanvraag is op 16 maart 2011 (kenmerk 11007294)
bevestigd. U vraagt deze vergunning aan op basis van de Natuurbeschermingswet 1998. In deze brief
geef ik uonsantwoord.
Vergunning
Wij verlenen u vergunning voor de noodzakelijk uit te voeren werkzaamheden aan het dijktraject
Schorerpolder. De vergunning bestaat uit deze brief met de drie toegevoegde delen A, B en C. Leest u
vooral deel A van deze vergunning zorgvuldig door; hierin staan de voorschriften die we aan de vergunningverbinden.
Geldigheid
Devergunning isvoor onbepaalde tijdgeldig.
Beroep
Tegen dit besluit kunt uschriftelijk beroep instellen. Udient uw beroepschrift te richtenaan:
Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG
Inuw beroepschrift neemt utenminste op:
uwnaam;
uwadres;
dedatum;
tegenwelk besluit uberoep instelt;
waarom uberoep instelt;
uwhandtekening.
U moet het beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt.
Doorgaans isdat de dag na de datum van verzending die uhierboven vermeld ziet. Overschrijding van de
termijn kanertoe leiden dat met uw beroep geen rekening meer wordtgehouden.
Voor meer informatie kunnen wij u een informatiefolder toezenden. U kunt deze aanvragen via telefoonnummer 0118-631260. Deze informatie isook tedownloaden via http://loket.zeeland.nl/bezwaar/beroep.

Voorlopige voorziening
Zodra iemand een beroep indient tegen deze vergunning, betekent dat niet dat de vergunning direct geschorst is. Om een mogelijke herziening van dit besluit te bespoedigen kan de indiener van een beroepschrift een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan wanneer de indiener van mening is
dat er sprake is van 'onverwijlde spoed', gelet op de betrokken belangen (artikel 8.81,lid 1van de Algemene Wet Bestuursrecht). Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd. Het verzoek
kunt urichtenaan:
Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG
Vragen
Heeft uvragen over de vergunning? Belt udan metde heer E.C.Stikvoort, bereikbaar via 0118-631128op
maandagen t/mdonderdagen tussen 9.00 en 16.00 uur.

Hoogachtend,
gedepuieeidestaten,
namensdezet*

J.J.C.M. Sanders,
hoofd afdelingWater en Natuur.
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Dezevergunning bestaat uitdriedelen:
IndeelA leest uwaarvoor enwaarom udevergunning krijgt.
In deel B leest uover het wettelijke kader en het beleid die een rol spelen bij het verlenen van deze vergunning.
Indeel C leest u meer over het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe en de instandhoudingsdoelstellingen vanditgebied.

DeelA. De vergunning
Wij verlenen u (Waterschap Scheldestromen) vergunning voor noodzakelijk uitte voeren werkzaamheden
aan het dijktraject Schorerpolder in en/of grenzend aan het Natura 2000-gebied Westerschelde &
Saeftinghe. Ditdoenwe op grond van artikel 19d,eerste lidvande Natuurbeschermingswet 1998.
De vergunning is gebaseerd op de aanvraag inclusief alle bijgevoegde stukken. De eventuele negatieve
effecten op beschermde natuurwaarden zijn uitsluitend beoordeeld op de te vergunnen activiteiten zoals
die indeaanvraag beschreven zijn. Dewerkzaamheden dienen dan ook teworden uitgevoerd conform de
aanvraag, voor zover niet in tegenspraak met de in deze vergunning geformuleerde voorschriften. Wijzigingen in de uitvoering die wenselijk of noodzakelijk zijn en die geen extra of andere negatieve effecten
op beschermde natuurwaarden teweegbrengen, kunnen tijdens de looptijd van de vergunning mogelijk
weldoorgevoerd worden. Om te bepalen of dewijziging met ofzonder een gewijzigde vergunning doorgevoerd kan worden dient altijd contact opgenomen te worden met het bevoegde gezag, de provincie Zeeland.
Hieronder leest uachtereenvolgens:
1.
welkevoorschriften wijaan deze vergunning verbinden;
2.
totwanneer devergunning geldig is;
3.
voorwelke activiteiten udevergunning precies krijgt;
4.
opwelke argumenten wij onze beslissing hebben gebaseerd;
5.
dezienswijzen vanverschillende belanghebbenden.
1. Voorschriften
Om de natuur in het Natura 2000-gebied te beschermen, verbinden we aan de vergunning een aantal
voorschriften. Tijdens het uitvoeren van uw activiteit bent udan ook verplicht zich aan onderstaande voorschriften tehouden.
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Dewerkzaamheden dienen strikt conform devergunningaanvraag teworden uitgevoerd, voor zover
niet instrijd met devoorschriften indeze vergunning.
Eventuele aanleg en gebruik van een onderwaterdepot, een tijdelijk aan te leggen loswal en/of het
gebruik van een puinbreker maakt geen onderdeel uit van deze vergunning en is niet toegestaan.
Het eventueel lossen van stenige materialen op de onder- en/of boventafel van de te verbeteren
dijkglooiing en/of in de aangrenzende zone in de werkstrook maakt wel onderdeel uit van deze vergunning en istoegestaan.
Indien het voorland uit slik bestaat, dienen vrijkomende grond en stenen ter plaatse van de kreukelberm verwerkt te worden en niet over de gehele werkstrook. De stenen en grond dienen zo egaal
mogelijk over grote dijklengte verdeeld te worden, waardoor de ophoging zo min mogelijk wordt.
Perkoenpalen en overige vrijkomend materiaal dienen uit het Natura 2000-gebied verwijderd en afgevoerd teworden.
De werkstrook heeft maximaal een breedte van 15 meter bij droogvallend slik en schor, gerekend
vanaf de nieuwe waterbouwkundige teen van dedijk.
Het voorland (slik en schor) in de werkstrook dient aansluitend op de werkzaamheden op de oorspronkelijke hoogte te worden teruggebracht. Voor slik geldt dit voor de werkstrook buiten de kreukelberm, voor schor echter over de gehele breedte van de werkstrook. Eventuele kreekjes die binnen de werkstrook (en buiten de kreukelberm) zijn gelegen dienen vooraf geregistreerd, en na afloop, hersteld teworden.
Er vindt op het slik of in het schor buiten de werkstrook en in aangrenzende dijktrajecten geen opslag plaatsvan materiaal en/ofgrond.
Er vindt geen betreding van het voorland buiten de werkstrook plaats, niet door personen noch met
materieel, tenzij in locatiespecifieke voorschriften anders isaangegeven.
Ter plaatse van de werkzaamheden oorspronkelijk aanwezige bebording, waaronder de bebording
met toegankelijkheidsverboden, die in verband met de werkzaamheden onvermijdelijk tijdelijk verwijderd moet worden, dient zo snel mogelijk en uiterlijk aansluitend op de werkzaamheden op de
oorspronkelijke locatieteruggeplaatst teworden.
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9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.

Alle materialen en afval dienen op een zodanige wijze opgeslagen te worden dat ze niet door verwaaiing,verspoeling ofop anderewijze inhet Natura 2000-gebied verspreid kunnen raken.
Naafloop van dewerkzaamheden dient het dijktraject inordelijke toestand teworden achtergelaten,
uiterlijk per 15 november van hetzelfdejaar als uitvoering, hetgeen wil zeggen dat ten behoeve van
de werkzaamheden gebruikte en/of vrijgekomen materialen en afval worden opgeruimd en uit het
Natura 2000-gebied afgevoerd.
Bodem- en waterverontreinigende stoffen die ten gevolge van de vergunde activiteit in aanraking
komen met de bodem of het oppervlaktewater worden onverwijld opgeruimd en naar een erkende
verwerker gebracht.
Er wordt geen geluidsapparatuur of geluid producerende apparatuur gebruikt, anders dan strikt
noodzakelijk is (voor de uitvoering en inverband metcommunicatie ofveiligheid).
De vergunning moet aanwezig zijn op de locatie van de werkzaamheden. Medewerkers ter plaatse
moeten opde hoogte zijn van de indevergunning opgenomen voorschriften.
U dient minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden te melden wanneer u begint
met uw werkzaamheden. U doet dit via het e-mailadres handhaving.groen@zeeland.nl onder vermelding van kenmerknummer NB.11.015.
Uiterlijk 2 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd wordt dit gemeld op het hierboven genoemde e-mail adres onder vermelding van kenmerknummer NB.11.015.

2. Geldigheid
Deze vergunning is voor onbepaalde tijd geldig. Zorgvuldig nakomen van de bovenstaande voorschriften,
voorkomt datwe devergunning voortijdig intrekken ofwijzigen.
3. Uw activiteiten
U heeft de vergunning aangevraagd voor het uitvoeren van werkzaamheden aan het dijktraject
Schorerpolder indegemeente Vlissingen.
U geeft aandat een groot deel van de Nederlandse dijken aan dezeezijde tegen golven wordt beschermd
door een steenbekleding. Uit onderzoek van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen is
naarvoren gekomen dat inZeeland deze steenbekleding onvoldoende tegen zeer zware stormen bestand
is. Anders gezegd: de steenbekleding is in veel gevallen te licht en voldoet niet aan de veiligheidsnorm
zoals die in de Wet op de waterkering is vastgelegd. Om dit probleem op te lossen is in 1996 het project
Zeeweringen gestart. Hierin werken Rijkswaterstaat en Waterschap Scheldestromen samen. Daarvoor is
het Projectbureau Zeeweringen in het leven geroepen. Het doel is de met steen beklede delen van het
buitentalud van de dijk teverbeteren op de plaatsenwaar dat nodigis.
Het dijktraject heeft een lengte van circa 700 meter en is gelegen tussen de dijkpalen 711 en 718. Het
betreft de kadastrale percelen VSG00M 1207, 1227, 1232t/m 1235, 1237 en 1376.
Op hoofdlijnen omvatten uwwerkzaamheden devolgende onderdelen:
Het aanleggen van een kreukelberm met een breedte van 5 meter, welke geheel onder het oppervlak van hetschor en slik komt teliggen.
Hetvervangen van de huidige bekleding van dezeewering door gekantelde blokken inde ondertafel
en betonzuilen inde boventafel.
Aanleggen op een laag fosforslakken van een vernieuwde onderhoudsstrook van asfalt op de buitenberm.
Aan- en afvoer van materiaal en materieel gaat via bestaande wegen en via de opnieuw aan te
leggen onderhoudsstrook.
Als depot worden een overhoekje c.q. een bermstrook ter hoogte van de uiteinden van het dijktraject gebruikt.
De toegankelijkheid van de onderhoudsstrook zal na de verbetering hetzelfde zijn als in de huidige
situatie, namelijk toegankelijk voor wandelaars enfietsers.
4. Onze overwegingen
Om tot deze vergunningverlening te komen, hebben we een aantal zaken zorgvuldig afgewogen. Hieronder leest uwelke argumenten een rol speelden bijons besluit.
*Eenbeoordeling vandeeffecten is noodzakelijk
Het uitvoeren van werkzaamheden aan het dijktraject Schorerpolder vindt plaats in en/of grenzend aan
het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. Significant negatieve effecten van deze activiteit op
de beschermde natuurwaarden zijn op voorhand niet uit te sluiten. De activiteit is niet opgenomen in een
beheerplan zoals bedoeld in artikel 19a of artikel 19b. Er is ook geen sprake van een activiteit die als bestaand gebruik zoals bedoeld in artikel 1 sub m kan worden gekwalificeerd. De werkzaamheden houden
niet directverband meten zijn niet nodig voor het beheer van hetgebied. Dit betekent dater sprake isvan
een project waarvan op objectieve wijze onderzocht en passend beoordeeld dient teworden wat de effectenvan deactiviteiten (kunnen) zijn.
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U gaat in uw vergunningaanvraag in op de eventuele negatieve effecten van uw activiteiten op de beschermde natuurwaarden. Daartoe heeft uGrontmij opdracht gegeven om een passende beoordeling van
uw voorgenomen activiteiten op te stellen. Het resulterende rapport PZDB-R-10245 'Passende beoordeling Schorerpolder' (d.d. 7 oktober 2010) heeft u als bijlage bij uw aanvraag gevoegd. Tevens heeft u bij
de aanvraag de door Arcadis opgestelde rapportage 'Planbeschrijving Schorerpolder [W31] PZDT-R10272 ontw. verbetering steenbekleding' (d.d. 14 december 2010) gevoegd. Via een emailwisseling met
het Projectbureau Zeeweringen hebben wij enkele aanvullende detailvragen gesteld en beantwoord gekregen. Dezeemailwisseling hebben we aan de stukkentoegevoegd.
Naar ons oordeel bevat uw vergunningaanvraag inclusief alle stukken de benodigde objectieve informatie
om deeffecten van degeplande activiteiten te kunnen beoordelen.
*ProvincieZeeland isbevoegd vergunning teverlenen
Eenvergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998wordt verleend door gedeputeerde staten
van de provincie waarin het betrokken beschermde gebied is gelegen. Wanneer het beschermde gebied
in meerdere provincies is gelegen, zijn gedeputeerde staten van de provincie waar het grootste deel van
het gebied is gelegen het bevoegde gezag om de vergunningaanvraag te behandelen, voor zover de vergunningaanvraag mede betrekking heeft op delen van het gebied gelegen in andere provincies. De aanvraag dient indat geval inoverleg metdeandere provincie(s) teworden behandeld.
Indien een aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, betrekking heeft op een
project dat of andere handeling die hoofdzakelijk gevolgen kan hebben voor een deel van een Natura
2000-gebied dat is gelegen binnen de grenzen van één provincie, beslissen gedeputeerde staten van de
provincie waarin dat deelvan het Natura 2000-gebied isgelegen over de aanvraag.
Wanneer er sprake is van een activiteit of uitzondering zoals genoemd in het Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998, is niet gedeputeerde staten het bevoegde gezag om de vergunningaanvraag
te behandelen, maar de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
Dezevergunningaanvraag ziet toe op activiteiten die plaatsvinden inen/of grenzend aan het Natura 2000gebied Westerschelde & Saeftinghe. Dit gebied is geheel gelegen op het grondgebied van de provincie
Zeeland. De effecten van de activiteit hebben enkel gevolgen voor dit Natura 2000-gebied. De uit te voeren activiteiten worden niet genoemd in het Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998. Dit betekent dat gedeputeerde staten van de provincie Zeeland bevoegd zijn deze vergunningaanvraag te behandelen.
*Geenstrijdigheidmet algemene doelen enkernopgaven
Voor alle Natura 2000-gebieden zijn dezelfde vijf algemene doelen geformuleerd en per gebied zijn kernopgaven geformuleerd. Deze algemene doelen en kernopgaven zijn een hulpmiddel bij de formulering van
de doelen op gebiedsniveau. Op dit gebiedsniveau geven de kernopgaven aan wat de belangrijkste verbeteropgaven zijn en wat de belangrijkste bijdrage van dat landschap aan het Natura 2000-netwerk is.De
kernopgaven omvatten vaak verscheidene habitattypen en soorten die op landschapsniveau en op gebiedsniveau om een samenhangende aanpak vragen in het kader van beheer en inrichting. De inde aanwijzingsbesluiten van de Natura 2000-gebieden opgenomen instandhoudingdoelstellingen zijn de specifieke uitwerking van de algemene doelen en kernopgaven per Natura 2000-gebied. Deeffecten van de te
vergunnen werkzaamheden op die instandhoudingdoelstellingen zijn beoordeeld. Die beoordeling is de
kern van deze vergunning. Verderop in deze paragraaf 'Onze overwegingen' blijkt uit de beoordeling dat
geen significant negatieve effecten op zullen treden. Het uitvoeren van werkzaamheden aan het dijktraject
Schorerpolder achten wij dan ook niet in strijd met de algemene doelen en kernopgaven opgesteld voor
het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.
* Effectenzijnmogelijk opbeschermde habitattypen ensoorten
In het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe zijn binnen het beïnvloedingsgebied van de werkzaamheden aan dit dijktraject twee categorieën specifieke instandhoudingsdoelen te onderscheiden: habitattypen en soorten. De voormalige beschermde natuurmonumenten in en langs deWesterschelde liggen
alle op ruime afstand van het werkgebied en ondervinden er dan ook geen effecten door. Effecten op de
zogenoemde 'oude doelen' zijn dus uitgesloten. Bij habitattypen betreft het tijdelijke verslechtering van de
habitattypen Zilte pionierbegroeiingen (H1310) en Schorren enzilte graslanden (H1330), andere kwalificerende habitattypen zijn niet aanwezig langs dit dijktraject. Inde planbeschrijving wordt gesproken over het
voorkomen van zeegras voor hetschor. Navraag heeft naarvoren gebracht dat dit zeegras inhet verleden
voorkwam ter hoogte van het (voormalige) oostelijke deel van het schor, buiten het Natura 2000-gebied
Westerschelde &Saeftinghe, buiten de invloedssfeer vandeze dijkverbetering.
Bij soorten betreft het mogelijke effecten op een reeks van vogelsoorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied zijn opgesteld; overige kwalificerende soorten komen niet in de
invloedssfeer van de activiteiten voor of ondervinden ergeen effect door.
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