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Geachte heer Stouten,
Op 25 maart 2013 ontvingen wij uw brief waarin u vraagt een vergunning te verlenen ingevolge het bepaalde
in artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998 voor de noodzakelijk uit te voeren werkzaamheden bij het
Sophiastrand in de gemeente NoordBeveland. De werkzaamheden zijn door Arcadis op hun natuureffecten
beoordeeld. Het resulterende rapport 076730894:0.9 i B02043.000133.0200 "Toets aan de Natuurbescher
mingswet Duinvoetsuppletie Sophiastrand, NoordBeveland" (d.d. 4 december 2012) heeft u als bijlage bij
uw brief gevoegd. Op 29 juli 2013 ontvingen wij van u een tweede brief met betrekking tot de noodzakelijk uit
te voeren werkzaamheden aan het Sophiastrand. In deze brief geeft u aan dat het zand voor de zandsupple
tie van het Sophiastrand gewonnen wordt op de locatie Noordland Binnenhaven. In deze brief vraagt u ons
om de aanvraag voor een vergunning Natuurbeschermingswet 1998 voor de noodzakelijk uit te voeren
werkzaamheden bij het Sophiastrand verder niet in behandeling te nemen indien blijkt dat op basis van deze
nieuwe informatie een vergunning Natuurbeschermingswet niet meer benodigd is. In voorliggende brief ge
ven wij antwoord op deze vraag.
Uit het onderbouwende rapport blijkt dat de steenbekleding bij het Sophiastrand niet meer voldoet. Als op
lossing is gekozen voor een duinvoetsuppletie welke door Projectbureau Zeeweringen tussen november
2013 en uiterlijk april 2014 uitgevoerd wordt. Het suppletievolume bedraagt 133.500 m en wordt verdeeld
over 9,2 ha. Het merendeel hiervan 54,3 7o wordt als duin gesuppleerd, 31,3 7o als strand en 14,4 7o als voor
oever. Volgens de toets zijn er twee locaties in beeld waar het suppletiezand gewonnen kan worden, name
lijk locatie 'Noordland Binnenhaven' en een locatie naast de 'Roompotgeuľ. Op 16 juli 2013 heeft een mede
werker van Projectbureau Zeeweringen per mail aangegeven dat het zand voor de zandsuppletie gewonnen
wordt op de locatie Noordland Binnenhaven. Dit heeft u bevestigd in uw brief van 29 juli 2013 (kenmerk
2013019908).
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Overwegingen
In de autonome ontwikkeling neemt het areaal slik wat bij laagwater droogvalt als gevolg van de zandhonger
in de Oosterschelde geleidelijk af. Deze autonome afname wordt bij het Sophiastrand iets tegengegaan
doordat de oppervlakte slik/zand wat bij laagwater droogvalt door de zandsuppletie iets toeneemt. Er treedt
door de zandsuppletie geen (significant) negatief effect op het ter plaatse voorkomend habitattype Grote
ondiepe kreken en baaien (H1160). Het te suppleren zand komt vrij door uitvoering van reguliere bagger
werkzaamheden van de vaargeul naar de Roompotsluis op de locatie Noordland Binnenhaven. De bagger
werkzaamheden op deze locatie kunnen dan ook gezien worden als "bestaand gebruik".
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Er vindt geen verstoring van Natura 2000-broedvogels plaats omdat de zandsuppletie plaatsvindt buiten het
broedseizoen. Het slik vlak voor het Sophiastrand is vanwege de hoogteligging en de aanwezige verstoring
ecologisch gezien weinig interessant. Verstoring vindt in de huidige situatie plaats door de aanwezigheid van
een officiële kitesurf zone (deels op en deels grenzend aan het Sophiastrand) en eveneens door een officiële spitlocatie waar het jaar rond bij laagwater gespit wordt naar zeeaas.
Het Sophiastrand en de duinen zijn niet van belang voor overtijende Natura 2000 niet-broedvogels. Grote
aantallen vogels overtijen in de nabij gelegen Inlaag Thoornpolder. Er vindt door de zandsuppletie geen verstoring van de vogels in de Inlaag Thoornpolder plaats omdat de aanwezige dijk een barrière (visueel en
geluid) vormt tussen de zandsuppletie op het Sophiastrand en de vogels in de Inlaag. Wij komen derhalve
met de opsteller van de toets tot de conclusie dat mede door de keuze van de locatie Noordland Binnenhaven als zandwinlocatie, het effectniveau dermate beperkt is dat de wettelijke grenzen van de vergunningplicht in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 niet overschreden worden.
U kunt de noodzakelijk uit te voeren werkzaamheden aan het Sophiastrand dus uitvoeren zonder dat daar
een vergunning ex artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 voor benodigd is. Dit geldt onder de
uitdrukkelijke voorwaarde dat de activiteiten conform de beschrijving in deze brief 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,
gedeputeerde staten,
namens dezen,

drs. D.J.F. Lagendijk,
' Lagendi
Hoofd afdeling Water, Bodem en Natuur.
e

c

Behoort bij brief d.d. 13augustus 2013metons kenmerk: 13016885
van de afdeling Water, Bodem en Natuur

2

