Ecologische eindoplevering traject ‘Philipsdam-Zuid’
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Aanleiding
De werkzaamheden langs het dijktraject ‘Philipsdam-Zuid’ ten noorden van Sint Philipsland zijn in
mei 2015 afgerond. Voor het uitvoeren van de dijkverbetering is vooraf een beoordeling van de mogelijke effecten op de aanwezige flora en fauna uitgevoerd. Uitkomst van die afweging was dat door
te werken conform de Gedragscode Flora- en faunawet van de Unie van Waterschappen in overeenstemming met de Flora- en faunawet wordt gehandeld. Het aanvragen van een ontheffing bleek niet
noodzakelijk. Voor de mogelijke effecten van de werkzaamheden op de kwalificerende natuurwaarden van Natura 2000-gebied ‘Oosterschelde’ is een Passende Beoordeling opgesteld en vervolgens
een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 aangevraagd en verkregen. Deze
door het Ministerie van Economische Zaken verleende vergunning kent een aantal voorwaarden die
moeten worden nageleefd. Na afronding van het werk is op 10 juni 2015 gecontroleerd of aan deze
vergunningvoorschriften is voldaan. De ecologische eindcontrole wordt hieronder aan de hand van
de relevante voorschriften besproken.
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Voorschriften
Deze vergunning staat op naam van Rijkswaterstaat Zee en Delta.
Deze vergunning wordt uitsluitend gebruikt door (medewerkers van) de
vergunninghouder of aantoonbaar in opdracht van de vergunninghouder
handelende (rechts)personen. De vergunninghouder blijft daarbij
verantwoordelijk voor de juiste naleving van deze vergunning.
conform voorschrift uitgevoerd
De in voorschrift 2 genoemde (rechts)personen beschikken op de plaats waar
de vergunde activiteit wordt uitgevoerd over een kopie van deze beschikking,
inclusief alle daarbij behorende onderdelen (zie onder'besluit'), en tonen deze
op eerste vordering aan de daartoe bevoegde toezichthouders en
opsporingsambtenaren.
conform voorschrift uitgevoerd
De in voorschrift 2 genoemde (rechts)personen zijn aantoonbaar op de hoogte
van de inhoud en het doel van deze voorschriften en beperkingen, zodanig dat
zij daar ook invulling en uitvoering aan kunnen geven.
voor het uitvoerend personeel is een toelichting gegeven, in de vorm van een toolbox
ecologie
Het tijdstip waarop de vergunde activiteit daadwerkelijk wordt gestart, wordt
minimaal vier weken voor de aanvang ervan schriftelijk of per e-mail
( nbwetteam@minez. nl) gemeld aan de Staatssecretaris van Economische
Zaken of diens rechtsopvolger (hierna: het bevoegd gezag), ter attentie van
het Nb-wetteam.
- conform voorschrift uitgevoerd
De vergunde activiteit wordt overeenkomstig de ingediende aanvraag en
bijbehorende passende beoordeling uitgevoerd, met inachtneming van de aan
deze vergunning verbonden voorschriften en beperkingen. Bij eventuele
strijdigheid van de aanvraag enlof passende beoordeling met de voorschriften
en beperkingen in onderhavige vergunning, prevaleren deze laatste.
- conform voorschrift uitgevoerd
In afwijking van voorschrift 6 mag een activiteit in afwijking van de aanvraag
en/of het vergunde worden uitgevoerd indien en voor zover deze afwijking
naar het oordeel van het bevoegd gezag niet leidt tot andere of grotere
nadelige effecten op de relevante beschermde waarden van de betrokken
Natura 2OOO-gebieden Oosterschelde en Krammer-Volkerak en de voormalig
beschermde natuurmonumenten Oosterschelde en Krammer-Volkerak ten
opzichte van een uitvoering conform de aanvraag. Het voornemen tot het
uitvoeren van een activiteit in afwijking van de aanvraag en/of het vergunde
dient schriftelijk of per e-mail (nbwetteam@minez.nl) te worden gemeld aan
het bevoegd gezag en kan slechts plaatsvinden na uitdrukkelijk verkregen
schriftelijke instemming van of namens het bevoegd gezag.
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- er hebben zich geen afwijkingen voorgedaan, de activiteit is geheel conform het vergunde
uitgevoerd
Bij opgetreden incidenten moet worden gehandeld conform de daarbij van
toepassing zijnde wet- en regelgeving. Tevens wordt in het kadervan deze
vergunning binnen een week schriftelijk of per e-mail (nbwetteam@minez.nl)
melding over de aard en omvang van het incident gedaan aan het bevoegd
gezag (t.a.v. het Nb-wet team) onder overlegging van alle relevante
gegevens. Onder incident wordt in dit verband verstaan'een onvoorziene
gebeurtenis waardoor schade aan de natuurlijke kenmerken in het betrokken
beschermde gebied is of kan worden toegebracht' (bijvoorbeeld wanneer
onbedoeld schadelijke stoffen in het milieu vrijkomen.)
- niet aan de orde geweest
Bij een opgetreden incident is de vergunninghouder verplicht eventuele
verontreinigingen zo mogelijk direct te laten verwijderen en de eventueel
opgetreden schade voor zover mogelijk te herstellen, zulks ter beoordeling
van het bevoegd gezag.
niet aan de orde geweest
Alle door of namens het bevoegd gezag te geven aanwijzingen en/of
uitvoeringsbepalingen worden binnen de in de aanwijzing bepaalde termijn
opgevolgd.
- conform voorschrift uitgevoerd
Zodra de werkzaamheden met betrekking tot de vergunde activiteit feitelijk
zijn beëindigd, wordt dit uiterlijk binnen een week schriftelijk of per e-mail
(nbwetteam@minez.nl) gemeld aan het Nb-wetteam.
- wordt conform voorschrift uitgevoerd
De werkzaamheden aan het dijktalud vinden plaats tussen dijkpaal 502 en
dijkpaal 550 + 92 m.
- conform voorschrift uitgevoerd
De werkzaamheden aan het dijktalud (dijkverbetering) vindt plaats tussen 1
april en 1 oktober 2015.
- werk kon begin juni al worden opgeleverd
De afrondende werkzaamheden, waaronder verstaan het leegrijden van het
depot, het aanbrengen van een slijtlaag op een onderhoudsstrook en het
inzaaien van gras kan ook na 1 oktober 2015 plaatsvinden, maar tot uiterlijk
28 februari 2016.
- is en wordt conform voorschrift uitgevoerd
Het aan en afvoeren van materialen vindt plaats via bestaande wegen en de
bestaande onderhoudsweg.
- conform voorschrift uitgevoerd
Voorafgaand aan de werkzaamheden en gedurende het seizoen tussen 1 april
en 1 juli dient het traject regelmatig te worden geïnventariseerd door een ter
zake deskundigel op nestelende en broedende vogels, in het bijzonder de
bontbekplevier. Indien onverhoopt een broedgeval wordt aangetroffen dient
het werk zodanig te worden aangepast dat verstoring wordt uitgesloten.
- conform voorschrift uitgevoerd, er zijn geen broedvogels aangetroffen
Na afloop van de werkzaamheden dient het dijktraject in ordelijke toestand te
worden achtergelaten, uiterlijk per 28 februari 2016, hetgeen wil zeggen dat
ten behoeve van de werkzaamheden gebruikte en/of vrijgekomen materialen
en afval worden opgeruimd en uit het gebied afgevoerd.
- conform voorschrift uitgevoerd, traject is netjes opgeleverd
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2015, na oplevering

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.
- conform voorschrift uitgevoerd
De voorschriften en beperkingen waaronder deze vergunning is verleend,
kunnen worden gewijzigd of aangevuld indien naar het oordeel van het
bevoegd gezag uit eigen waarneming of anderszins blijkt dat de vergunde
activiteit andere of nadeliger gevolgen heeft voor de relevante beschermde
waarden dan die welke bij het nemen van dit besluit op basis van de op dat
moment beschikbare informatie werden verwacht.
Indien op enig moment mocht blijken dat de vergunde activiteit zodanige
schade aan de relevante beschermde waarden dreigt toe te brengen en het
geven van aanwijzingen, het wijzigen of aanvullen van de voorschriften of
beperkingen deze schade niet kan voorkomen, dan kan deze vergunning
worden ingetrokken.
Voordat tot wijziging van vergunningvoorschriften of (gedeeltelijke) intrekking
van de vergunning wordt overgegaan, wordt de vergunninghouder in de
gelegenheid gesteld haar zienswijze naar voren te brengen (tenzij
spoedeisendheid tot onmiddellijke intrekking c.q. wijzig ing noodzaakt).
De vergunninghouder geeft, overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht,
alle medewerking aan de aangewezen toezichthouder(s).
Vergunninghouder voert een administratie waarin alle op deze vergunning
betrekking hebbende documenten en bewijsstukken ten aanzien de naleving
van de voorschriften en beperkingen van deze vergunning zijn opgenomen.
De vergunning is geldig van l februari 2015 tot en met het moment dat de
vergunde activiteit wordt beëindigd (zie voorschrift 13 en 14), doch uiterlijk
tot en met 28 februari 2016.
Het niet naleven van de voorschriften van deze vergunning kan, naast
eventuele strafvervolging, intrekking van de vergunning tot gevolg hebben.

Overig het afstrooien van de betonzuilen met steenslag is correct uitgevoerd, er is maar weinig materiaal op het slik terecht gekomen. Tussen de stortstenen langs het traject zijn al wat planten
teruggekeerd. Het voorland is netjes afgewerkt. Naar verwachting zal de wiervegetatie zich
goed herstellen.
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Conclusie
De dijkverbetering is in overeenstemming met de bepalingen in de Flora- en faunawet en de voorschriften in de verleende vergunning Natuurbeschermingswet uitgevoerd.

