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Op 7 januari 2014 ontvingen wij uw brief over de gewijzigde en aanvullende werkzaamheden bij de dijkver
sterking langs het dijktraject Nieuwe-Annex-Stavenissepolder, Noordpolder. U vraagt of voor de gewijzigde
en aanvullende werkzaamheden een wijzigingsvergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998
benodigd is. Als onderbouwing heeft u een memo van Arcadis Quick scan natuurwetgeving verbetermaat
regelen schor Stavenisse Noordpolder” (projectnummer B02043.000133.0200 d.d. 19 december 2013) bij
uw brief gevoegd. In voorliggende brief geven wij antwoord op uw vraag.
—

U geeft in uw brief aan dat wij op 20 september 2013 een vergunning op grond van de Natuurbescher
mingswet 1998 voor de noodzakelijk uit te voeren werkzaamheden aan het dijktraject Nieuwe-Annex
Stavenissepolder, Noordpolder hebben verleend (kenmerk 13017518 / NB.13.027). U geeft aan dat de wijzi
ging inhoudt dat de tijdelijke dijkovergang achteraf niet gebruikt hoeft te worden omdat het waterschap toch
toestemming heeft gegeven om de bestaande oprit (bij dijkpaal 958+50 meter) en onderhoudsweg te gebrui
ken als transportroute. De aanvullende werkzaamheden bestaan uit het verbeteren van de kwaliteit en het
verhogen van de ecologische waarde van het schor in de werkstrook langs het Uijktraject.
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Overwegingen
De gewijzigde en aanvullende werkzaamheden vinden plaats in en/of grenzend aan het Natura 2000-gebied
Oosterschelde. Door de gewijzigde transportroute kunnen buitendijks foeragerende en rustende vogels tus
sen de dijkpalen 957 en 958 verstoord worden. Door de voorbereidende werkzaamheden te starten op
1 april, hetgeen betekent dat ook de (gewijzigde) dijkovergang in gebruik wordt genomen, kunnen Natura
2000-broedvogels om te broeden uitwijken naar andere verstoringsvrije gebieden in de directe omgeving.
Ook voor foeragerende en rustende vogels zijn er voldoende uitwijkmogelijkheden beschikbaar in de directe
omgeving. Hierdoor treden er geen significant negatieve effecten op Natura 2000-broedvogels en Natura
2000-niet-broedvogels, op. De effecten voor het verbeteren van het schor in de werkstrook langs het dijktra
ject zijn vergelijkbaar met de effecten voor de werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de dijkversterking.
Door de verbeterwerkzaamheden treden er geen extra effecten op. In tegendeel, de ecologische waarde van
het schor ter plaatse in de werkstrook wordt er juist beter door. Wij komen derhalve met u en de opsteller
van de toets tot de conclusie dat het effectenniveau dermate beperkt is dat de wettelijke grenzen van de
vergunningsplicht in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 door de werkzaamheden niet over
schreden worden.
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U kunt de gewijzigde en aanvullende werkzaamheden dus uitvoeren zonder dat daar een (wijzi
gings)vergunning ex artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 voor benodigd is. Dit geldt onder de
uitdrukkelijke voorwaarde dat de activiteiten conform de beschrijving in uw brief en conform de beschrijving
in (bovengenoemde) memo van Arcadis 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 controleren
de handhavers.
Hoogachtend,
gedeputeerde staten,
namens dezen,

hoofd afdeling Water, Bodem en Natuur.
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