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Van:

Verzonden: dinsdag 28 mei 2019 16:03

Aan: Provincie Zeeland

CC:

Onderwerp: Aanvraag vergunning Wet natuurbescherming Bestorten Ontgrondingskuilen 

Oosterscheldekering

Bijlagen: BOO OSK Wnb aanvraagformulier basis + overig [GET].pdf; BOO OSK Wnb 

begeleidende brief [GET].pdf; BOO OSK Wnb plangebied.pdf; BOO OSK Wnb bijlage 

vergunning Nb-wet.pdf

Geachte heer/mevrouw, 
 
Hierbij ontvangt u de aanvraag Wet natuurbescherming ten behoeve van het project Bestorten 
Ontgrondingskuilen Oosterscheldekering.  
De aanvraag bestaat uit: 

1. BOO OSK Wnb aanvraagformulier basis + overig 
2. BOO OSK Wnb begeleidende brief 
3. BOO OSK Wnb passende beoordeling 
4. BOO OSK Wnb plangebied 
5. BOO OSK Wnb bijlage vergunning Nb-wet 

 
De passende beoordeling ontvangt u per WeTransfer ivm de grootte van het bestand, de overige bestanden treft u 
aan als bijlage bij deze e-mail 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Adviseur Omgeving 
 
........................................................................ 
Samenwerking Landelijke Uitvoering 
Rijkswaterstaat Zee en Delta 
Poelendaelesingel 18 | 4335 JA Middelburg  
Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht  
........................................................................ 

  
  

www.rijkswaterstaat.nl 
Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram 
........................................................................ 
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 
........................................................................ 
Donderdag is mijn vaste vrije dag 
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Contactpersoon

Adviseur omgeving

Datum 28 mei 2019
Onderwerp Aanvraag vergunning Project BOD

Geachte heer/mevrouw,

Rijkswaterstaat is voornemens om in de komende jaren aan weerszijden van de
Oosterscheldekering diverse ontgrondingskuilen te stabiliseren. Het gaat om de
volgende geulen: Schaar, Hammen en Roompot. Het betreft een voortzetting van
de werkzaamheden die afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Hiervoor is in 11 februari
2014 een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998
verkregen. De vergunning Natuurbeschermingswet verloopt 31 december 2019.

Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om verdere erosie van de
ontgrondingskuilen tegen te gaan en de Oosterscheldekering te beschermen.
Bij de aanleg van de Oosterscheldekering is aan weerszijden van de kering
bodembescherming aangebracht over een breedte van 550 meter (Schaar) en 650
meter (Hammen en Roompot). Het werd destijds al voorzien dat aan de tanden
van de bodembescherming ontgrondingskuilen zouden ontstaan.

Op grond van bovenstaande verzoeken wij u vergunning te verlenen in het kader
van Wet natuurbescherming.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog nadere informatie wensen dan
kunt u contact opnemen met de heer A. de Smet, omgevingsmanager
Projectorganisatie Waterveiligheid (POW).

Met vriendelijke groet,

projectmanager ZD B Waterveiligheid
Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud
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Dit formulier wordt regelmatig Provincie FORMULIER

Zee La nU
voor de meest recente versie 4330 LA Middelburg
daarom www.zeeland. ni

E provincie@zeeland.nl
l www.zeeland.nl

Aanvraag

Wet Natuurbescherming - Basismodule

Heeft u de checklist ingevuld?

Er zijn drie soorten checklists beschikbaar (gebiedsbescherming, soortenbescherming en houtopstanden).
Een ingevulde checklist geeft antwoord op de vraag of u een vergunning en/of ontheffing moet aanvragen of
een melding moet doen.

Juiste bevoegd gezag?

Confroleer voordat u een aanvraag/melding indient of de Provincie Zeeland het bevoegd gezag is om uw
aanvraag te beoordelen.

Juiste bestuursorgaan1
De Provincie is het bevoegd gezag voor het verlenen van een vergunning/ontheffing dan wel het indienen
van een melding voor:

Gebiedsbeschermi ng:
- het realiseren van een project of andere handelingen te verrichten die gelet op de

instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de
habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen
hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen;

Soortenbeschermi ng:
- de verboden als bedoeld in artikel 3.1 of artikel 3.2, zesde lid, van de Wet natuurbescherming ten

aanzien van vogels van daarbij aangewezen soorten, dan wel ten aanzien van hun nest, rustplaatsen of
eieren;

- de verboden als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Wet natuurbescherming;
- de verboden als bedoeld in de artikelen 3.5 en 3.6, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, ten

aanzien van dieren of planten van daarbij aangewezen soorten, dan wel ten aanzien van de
voortpiantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren van dieren van daarbij aangewezen soorten;

- het verbod als bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, van de Wet natuurbescherming;
- de verboden als bedoeld in artikel 3.10, eerste en tweede lid, van de Wet natuurbescherming.

Houtopstanden:
- het gestelde in artikel 4.3, eerste lid en tweede lid, van de Wet natuurbescherming, ten behoeve van

herbeplanting op andere grond;
- het gestelde in artikel 4.2, eerste lid, of artikel 4.3, eerste, tweede of vijfde lid, van de Wet

natuurbescherming;
- het gestelde in artikel 4.1 lid 1 van de Wet natuurbescherming, zijnde het vooraf melden van het geheel

of gedeeltelijk vellen of doen vellen van een houtopstand, met uilzondering van het periodiek vellen van
griend- of hakhout.

1 In bepaalde situaties is de minister het bevoegd gezag. Zie hiervoor de toelichting.
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Provincie

ZeeLand

Juiste provincie
Wanneer de locatie van uw project of de handeling die wordt gerealiseerd zich bevindt binnen de provincie
Zeeland, dan is de Provincie Zeeland het juiste bevoegd gezag.

Als het project of handelingen tevens nadelige gevolgen heeft op een Natura 2000-gebied, een bijzonder
nationaal natuurgebied, dan wel vogels, dieren of planten van soorten die beschermd worden door de Wet
natuurbescherming die zich bevinden in een andere provincie, dan zal door de provincie Zeeland
overeenstemming plaatsvinden met deze andere provincie. Dit is ook het geval als het project of de
handeling in verschillende provincies plaatsvindt. Als het project of de handeling in hoofdzaak zich bevindt in
de provincie Zeeland, is de provincie Zeeland het bevoegd gezag. De aanvraag voor een vergunning en/of

ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming wordt alsnog ingediend bij de provincie waar het project
of de handeling (in hoofdzaak) plaatsvindt.

Juiste formulier(en)?

Voor het indienen van een aanvraag voor een vergunning en/of ontheffing of een melding op grond van de
Wet natuurbescherming dient u altijd deze basismodule in te vullen (onderdelen 1 Um 7) in combinatie met
één of meerdere (sub)modules. Welke (sub)modules u dient in te vullen is afhankelijk van welke
verbodsbepalingen worden overtreden. De modules zijn als volgt:

Module 1: Gebiedsbescherming; Module 2: Soortenbescherming; Module 3: Houtopstanden.

Toelichting op algemeen deel aanvraagformulier

Bij dit onderdeel van het aanvraagformulier hoort een toelichting, waarbij per vraag achtergrondinformatie is
opgenomen om de vragen afdoende te kunnen beantwoorden. Wij adviseren om voorafgaand aan het
invullen van het aanvraagformulier de toelichting goed door te lezen.

1. SOORT AANVRAAGIMELDING EN DE STATUS

Kruis aan voor welk onderdeel u een aanvraaglmelding indient Status

Onderdeel Concept Definitief

1. Gebiedsbescherming (vul na de basismodule ook module 1 in) I1

2. Soortenbescherming (vul na de basismodule ook module 2 in) LI

3. Houtopstanden (vul na de basismodule ook module 3 in) El
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2. CONTACTGEGEVENS

Provincie

ZeeLand

2.1 Contactgegevens van de initiatiefnemer

Naam organisatïe/ bedrijf: Rijkswaterstaat

2.2 Contactgegevens van de adviseur, indien van toepassing

Naam organisatie/ bedrijf:
nvt

Adres:

Postcode en woonplaats:

Postadres:

Postcode en woonplaats:

Contactpersoon:

Telefoonnummer contact:

Emailadres contact:

2.3 Contactgegevens van het bevoegd gezag voor de (eventuele) omgevingsvergunning

Naam gemeente /
omgeÂngsdienst: nvt

Postadres:

Postcode en woonplaats:

Contactpersoon:

Telefoonnummer contact:

Emailadres contact:

Adres:
Poelendaelesingel 18

Postcode en woonplaats:
4335 JA Middelburg

Postadres:
Postbus 2232

Postcode en woonplaats:
3500 GE Utrecht

Contactpersoon:

Telefoonnummer contact:

Emailadres contact:

Uniek bedrijfsnummer (UBN)
Voorzover van toepassing
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3. ACTIVITEITEN

Provincie

tf ZeeLand

3.1 Geef een korte beschrijving van uw voorgenomen activiteiten.

Bestorten ontgrondingskuilen bij de Oosterscheldekering, zie passende beoordeling

3.2 Op welke locatie of locaties worden de activiteiten uitgevoerd?

- Gemeente(n):

- Adres(sen):

- Natura 2000-gebied(en): Voordelta & OosterscheIde, zie passende beoordeling

- Kadastrale gegevens:

3.3 Voor welke duur wordt de vergunning enIof ontheffing aangevraagd?

Onbepaalde tijd

Bepaalde tijd. Tijdelijke vergunning en/of ontheffing voor de periode van ... tot en met
5 jaar

Ei Het betreft een melding voor Houtopstanden - -

4. BIJLAGEN

Checklist bijlagen

Kruis aan welke bijlagen u meestuurt. Verplicht voor zover van toepassing. Zie de toelichting.

Ei Kopie van het legitimatiebewijs van de aanvrager

Ei Uittreksel van de Kamer van Koophandel of een kopie van de statuten als de aanvrager
een rechtspersoon is

Ei Ondertekend machtigingsformulier als u iemand wilt machtigen om de vergunning /
ontheffing voor u aan te vragen

5. SAMENHANGENDE BESLUITEN

Samenhang met andere besluiten

Welke van de volgende besluiten of rapportages zijn benodigd voor uitvoering van het project? Nvt

Ei nieuw bestemmingsplan / wijziging bestemmingsplan (streep door indien n.v.t.)

Ei milieueffectrapportage (MER) of-beoordeling

Ei omgevingsvergunning milieu

Ei omgevingsvergunning overig
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Provincie

ZeeLand

U bent voornemens om de toestemming(en) inzake de Wet natuurbescherming:

Aan te laten haken bij de Als zelfstandige vergunning en/of ontheffing
aanvraag . Module

. . o.g.v. de Wet natuurbescherming aan te vragenOmgevingsvergunni ng

D 1 Gebiedenbescherming

El El 2. Soortenbescherming

n.v.t. Dit is altijd een zelfstandig onderdeel 3. Houtopstanden

Toelichting: vergunning Wnb wordt zelfstandig aangevraagd.

6. ONDERTEKENING

Ondertekening

De aanvrager, ondergetekende of degene die bevoegd is namens de aanvrager te handelen verklaart:

Alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt;

Bekend te zijn met het feit dat bij wijziging in de omstandigheden die van belang zijn voor de
beoordeling van de aanvraag of het verzoek dit zo spoedig mogelijk doorgegeven dient te
worden aan de provincie Zeeland (natuurbeschermingswet@zeeland.nl) onder vermelding van
het nummer waaronder de aanvraag of het verzoek in behandeling is;

Dat de aanvrager alle gewenste inlichtingen met betrekking tot de voor de beoordeling en controle
L1 benodigde gegevens terstond en naar waarheid zal verstrekken aan de met behandeling en

controle van de aanvraag en vergunning belaste ambtenaren.

o t9 Middelburg

Projectmanager BOO LIJA NEE

Graag ontvangen wij uw aanvraag digitaal via provinciezeelandnl, onder vermelding van de naam van de
acfiviteit. Wij nemen uitsluitend ondertekende aanvragen in behandeling. De aanvraag kan ook per post

worden gezonden naar:

Gedeputeerde staten van Zeeland
Afdeling Water, Bodem en Natuur

Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

Naam in bloklefters Datum ondertekening Plaats

*Machtiging bijvoegen indien de aanvrag niet door de aanvrager zelt is onde—
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Provincie

( ZeeLand

Toelichting aanvraagformulier

Heeft u de checklist ingevuld?
Er zijn drie soorten checklists beschikbaar (gebiedenbescherming, soortenbescherming en houtopstanden).
Een ingevulde checklist geeft antwoord op de vraag of u een vergunning en/of ontheffing moet aanvragen.

Juiste bevoegd gezag?
Voor het indienen van een aanvraag is het van belang dat de aanvraag voor vergunning/ontheffing bij het
juiste bevoegd gezag wordt ingediend.

Opsommingsgewijs is weergegeven voor welke verboden een vergunning/ontheffing kan worden verleend
door de provincie middels dit aanvraagformulier. In specifieke situaties ligt de bevoegdheid tot het verlenen
van een vergunning/ontheffing in het kader van gebiedenbescherming, soortenbescherming en
houtopstanden niet bij de provincie, maar bij de Minister. Deze specifieke situaties zijn opgenomen in de
artikelen 1.3 tot en met 1.7 van het Besluit natuurbescherming. Voor de volledige weergave van de
categorieën van handelingen en projecten, en handelingen en projecten die geheel of gedeeltelijk
plaatsvinden in of gevolgen voor deze aangewezen categorieën van gebieden wijzen wij naar het Besluit
natuurbescherming. Om een beeld te geven waar aan gedacht kan worden met betrekking de categorieën is
hieronder een korte weergave gegeven van mogelijke situaties.

- aanleg, gebruik, beheer en onderhoud van: hoofdwegen, landelijke spoorwegen, hoofdvaarwegen,
primaire waterkeringen, militaire terreinen en oefengebieden, militaire luchthavens, het landelijke
gastransportnet en hoogspanningsverbi ndi ngen;

- activiteiten ten aanzien van: het voorkomen/tegengaan van verplaatsing van de kustlijn,
landaanwinning in de territoriale zee, het winnen van delfstoffen;

- vluchten met opsporings- of reddingshelikopters, uitoefenen van bepaalde vormen van visserij;
- het vervoeren van zieke of gewonden dieren in een dierenambulance;
- de exclusieve economische zone van Nederland, andere niet-provinciaal ingedeelde gebieden.

Juiste formulier(en)?
Voor het indienen van een aanvraag voor een vergunning en/of ontheffing op grond van de Wet
natuurbescherming (Wnb) dient u altijd deze basismodule in te vullen (onderdelen 1 Um 7) in combinatie met
één of meerdere (sub)modules. Welke (sub)modules u na deze basismodule dient in te vullen is afhankelijk
van welke verbodsbepalingen worden overtreden. De modules zijn als volgt:

Module 1: Gebiedsbescherming; Module 2: Soortenbescherming; Module 3: Houtopstanden.

Dit aanvraagformulier is bedoeld voor het vragen van een vergunning en/of ontheffing voor het overtreden
van de in de Wnb opgenomen verboden. Deze verboden hebben betrekking op gebiedsbescherming (Natura
2000), soortenbescherming en houtopstanden.

De activiteiten waarvoor een vergunning in verband met gebiedsbescherming noodzakelijk kan zijn, zijn zeer
divers. Het kan gaan om een activiteit in of buiten het Natura 2000-gebied (link naar de gebieden). U kunt
hierbij denken aan muziek- of sportieve evenementen in een Natura 2000-gebied, het bouwen van woningen
in of direct grenzend aan een gebied of het oprichten of wijzigen van een agrarisch of industrieel bedrijf
buiten een gebied. Activiteiten waarvoor een ontheffing in verband met soortenbescherming noodzakelijk
kan zijn, kunnen gaan om beheer en schadebestrijding van soorten, ruimtelijke ingrepen, etc. Het komt zeer
regelmatig voor dat voor de activiteit een vergunning én een ontheffing nodig is. In dat geval dient ii beide
modules van de aanvraag in te vullen en in te dienen. Indien u een (sub)module vergeet kunnen wij, nadat
wij u hierop hebben gewezen, de aanvraag buiten behandeling laten.

6/7



Provincie

ZeeLand

1. SOORT AANVRAAG/MELDING EN DE STATUS
Geef per onderdeel (gebiedenbescherming, soortenbescherming en houtopstanden) aan of u uw
aanvraag/melding in concept of definitief wift indienen. Wij adviseren u een aanvraag eerst in concept in te
dienen, zodat wij kunnen vaststellen of de aanvraag volledig is. Is de aanvraag volledig, dan kunt u een
definitieve aanvraag indienen.
U leest hier tevens welke module u naast de basismodule dient in te vullen voor het onderdeel waar u een
aanvraag/melding voor indient.

2. CONTACTGEGEVENS
2.1. Contactgegevens van de initiatiefnemer
Vul in ten behoeve van verder correspondentie. De initiatiefnemer is de (rechts)persoon die verantwoordelijk
is voor plannen, acflviteiten en werkzaamheden.

2.2. Contactgegevens van de adviseur
Indien van toepassing: Vul in ten behoeve van verdere correspondentie. Als de adviseur de aanvraag
namens de initiatiefnemer indient, moet een machtiging bijgevoegd worden.

2.3. Contactgegevens gemeente(n) of omgevingsdienst
Indien van toepassing: Vul hier de contactgegevens van de gemeente of omgevingsdienst die de taken
uitert met betrekking tot de omgevingsvergunning en/of Wet milieubeheer.

3. ACTIVITEITEN

3.1 Geef een korte beschrijving van uw voorgenomen activiteiten. Een uitgebreide beschrijving van uw
plannen/werkzaamheden kan worden opgenomen in één of meerdere (sub)modules.

3.2 Geef aan op welke locatie(s) uw initiatief zal plaatsvinden. Denk hierbij aan gemeente(n), Natura 2000-
gebied(en) of kadastrale gegevens. Gedetailleerde kaarten van de locatie(s) dienen te worden
bijgevoegd in één of meerdere (sub)modules.

3.3 Vraagt u een vergunning en/of ontheffing aan voor onbepaalde of bepaalde tijd? Indien u een tijdelijke
vergunning en/of ontheffing aanvraagt, dient u te vermelden voor welke periode u een aanvraag indient.

4. BIJLAGEN
Als er gevraagd wordt om bepaalde bijlagen dient u deze samen met de aanvraag in te dienen.

5. SAMENHANGENDE BESLUITEN
Indien verschillende onderdelen van uw plannen, werkzaamheden en/of activiteiten onlosmakelijk met elkaar
zijn verbonden, dient voor al deze onderdelen tegelijk toestemming gevraagd te worden. Waar mogelijk
nemen wij daarover een besluit in samenhang.
Het onderdeel houtopstanden kan niet aanhaken bij andere onderdelen. Deze wordt altijd als zelfstandig
onderdeel behandeld.

6. ONDERTEKENING
Aanvragen worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze zijn ondertekend.
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Dit formulier wordt regelmatig als Provincie FORMULIER
gevolg van gewijzigde inzichten
aangepast; raadpleeg voor de Ze La fl cl Postadres

meest recente versie daarom 4330 LA Middelburg
www.zeeland.nl.

E provincie@zeeland.nl
1 wwwzeeland.nl

Let op: u dient ook altijd de basismodule in te vullen als onderdeel van uw aanvraag.

Module IB Gebiedsbescherming: Overige effecten (anders dan stikstof)

Algemeen
U bent van plan (een) activiteit(en) of project(en) in of nabij een Natura 2000-gebied uit te voeten.

Per vraag wordt, indien van toepassing, om een korte samenvatting gevraagd. De natuurtoets of passende
beoordeling (afhankelijk van de beantwoording van de vragen) dient als bijlage bij de aanvraag te worden
gevoegd. Bij elke vraag dient u aan te geven in welk hoofdstuWparagraaf en op welke bladzijden van
natuurtoets of passende beoordeling de uitgebreide beschrijving is opgenomen.

1. Beschrïjving activiteit

1.3 Status activiteit

De aanvraag betreft
—

de voortzetting/wijziging/uitbreiding van een activiteit waarvoor eerder een vergunning in
het kader van Wnb of Wabo is verleend.

_____

Ga verder naar 1.4

_____________ _____

een bestaande activiteit, waarvoor niet eerder een vergunning in het kader van de Wnb

_______

is aangevraagd. Ga verder naar 2

ü een nieuwe activiteit. Ga verder naar 2

1/6

1.1 Beschrijving activiteit

Beschrijf de activiteit op detailniveau. Geef hierbij ook duidelijk aan de naam van het Natura 2000-gebied
waarop de activiteit effecten heeft en de afstand van de projectlocatie tot het Natura 2000-gebied.

zie passende beoordeling

12 Beschrijving locatie

Voeg een topografische kaart van 1:25.000 toe waarop de ligging van de activiteit is weergegeven en
eveneens de ijgging van de kwalificerende habitattypen/soorten is opgenomen. .. -

Topografische kaart van de ligging en afstand t.o.v. Natura 2000-gebieden en ligging
kwalificerende habitattypen/soorten is bijgevoegd

zie passende beqordeling

___________ __________



1.4 Vigerende vergunningltoestemming Wnb!Wabo

Vermeld de gegevens van de vigerende vergunning/toestemming WnblWabo

zaier: DGNR-RRE/1 4020755 & DGNRRRE/1 4043294

Datum: 10/2/2014 & 22/4/2014

Voeg een kopie van de vergunning/toestemming WnbfvVabo

1.5 Aanleiding aanvraag vergunning Wnb

Verlenging periode van een activiteit

Uitbreiding (vergroten) van een activiteit

fl Wijziging (andere werkwijze) van een project

1.6 Aard activiteit

Maatregelen die verband houden met of nodig zijn voor het beheer van het Natura
2000-gebied (en niet nader zijn uitgewerkt en beoordeeld in het beheerplan)

Ga verder naar 2 en 6.
Andere handeling

0
Ga verder naar 2 en 6.
Project

j zie passende beoordelIng

2. Effecten

2.1 Overzicht effecten

Geef in onderstaande tabel aan welke effecten kunnen optreden als gevolg van de gevraagde activiteit op
aangewezen habitats en habitats van soorten en welke consequenties dat heeft op de
instandhoudingsdoeistelling van de desbetreffende habitat of soort.

Via de website van het Ministerie van Economische Zaken, www.synbiosys.alterranl/natura2000 kunt u de
effectenindicator invullen. Ga naar wwwsynbiosysalterranl/natura2000, kijk op “Natura 2000” in hoofdmenu en
klik dan op Effectenindicator”.

De effectenindicator geeft per natuurgebied informatie over de gevoeligheid voor effecten van de aangewezen
habitattypen en soorten. De informatie op deze website is echter niet uitputtend en is slechts een indicatie, in de
natuurtoets (of indien van toepassing de passende beoordeling) dient een nadere uitwerking plaats te vinden.
Maak in de natuurtoets/passende beoordeling voorts, indien van toepassing, onderscheid in effecten van
tijdelijke aard (aanlegfase) en permanente effecten (expioitatie/gebruiksfase).
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Tabel effecten

Kwalificerende Komt heUde In geval van Is er een mogelijk Zo ja, is er een
habitaUsoort kwalificerendl pendelende soorten effect op een mogelijk significant

habitatlsoort die ook buiten het instandhoudings- effect?
binnen het N2000-gebied doelstelling?
plangebied inlnabij een
voor? plangebied kunnen

voorkomen: is de
aanwezige soort
mogelijk afkomstig
uit de populatie in
het naburige N2000-
gebied?

Mogelijke antwoorden Ja/nee/incidenteel Ja, nee, niet bekend, Ja, nee, nvt Ja, nee, nvt
nvt

Habitallype zie passende beoordeling
Benoem ieder
habitattype
afzonderlijk
Broedvogels (benoem
iedere kwalificerende
broedvogel met code)

• Niet broedvogels
• (benoem iedere

kwalificerende soort

Zoogdieren (benoem
iedere kwalificerende
soort met code)
Amfibieën

Reptielen

Vissen

Ongeweivelden

2.2 Effectbeoordeling

Geef een onderbouwing waarom de gevraagde activiteit well niet leidt tot een verslechtering of een verstoring
op natuurlijke habitats of de habitats van soorten waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen en houdt
daarbij rekening met de instandhoudingsdoelstellingen.

zie passende beoordeling
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3. Bepaling significantie

B3.1 Significante effecten

Is er sprake van mogelijke significante gevolgen op natuurlijke habitats of habitats van soorten? Onderbouw
waarom wel of geen sprake is van significante gevolgen.

zie passende beoordeling

Nee, ga verder 6

Ja, ga verder naar 4

4. Passende beoordeling

4. Opstellen passende beoordeling

Indien er mogelijke significante gevolgen zijn te verwachten dient u een passende beoordeling op te stellen. Bij
deze beoordeling is van belang dat de vereiste zekerheid is verkregen dat de natuurlijke kenmerken van het
Natura 2000-gebied niet worden aangetast.
In de passende beoordeling kunt u maatregelen betrekken die de effecten van de activiteit verzachten of
voorkomen. Toon in de passende beoordeling aan dat de effecten als gevolg van uw project afzonderlijk of in
combinatie met andere projecten niet significant zijn.
Uit de passende_beoordeling blijkt; - .. .

_______

-

Er zijn geen significant negatieve gevolgen

Geef een onderbouwing waaruit blijkt dat de vereiste zekerheid is verkregen dat de natuurlijke
kenmerken van het Natura 2000-gebied niet worden aangetast.

zie passende beoordeling

Geef aan of en zo ja welke beschermingsmaatregelen genomen worden?

Ga verder naar 6.

Er zijn wel significant negatieve gevolgen

Ga verder naar 5.
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5. Signïficant negatieve gevolgen

5. Indien uit de passende beoordeling niet de zekerheid is verkregen dat de natuurlijke kenmerken
van het gebied niet worden aangetast, dient de zgn. ADC-toets te worden uitgevoerd.

Neem in dit geval altijd contact op met de provincie Zeeland via e-mail natuurbeschermingswetzeelandnl.

6. Bijlagen

Checklist bijlagen

Welke bijlagen stuurt u mee? Kruis aan welke bijlagen u meestuurt.

Topografische kaart van de ligging en afstand t.o.v. Natura 2000-gebieden en ligging
kwalificerende habitattypen/soorten

El Natuurtoets

Passende beoordeling
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Passende beoordeling Bestorten 
Ontgrondingskuilen Oosterscheldekering 

Toetsing in het kader van de Wet natuurbescherming  
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1 Inleiding 

Rijkswaterstaat is voornemens om in de komende jaren aan weerszijden van de 
Oosterscheldekering diverse ontgrondingskuilen te stabiliseren. Het gaat om de 
volgende geulen: Schaar, Hammen en Roompot. Het betreft een voortzetting van de 
werkzaamheden die afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Hiervoor is in 11 februari 2014 
een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 afgegeven. De 
vergunning Natuurbeschermingswet verloopt 31 december 2019. Er dient daarom 
opnieuw onderbouwd te worden of een nieuwe vergunning Wet natuurbescherming 
noodzakelijk is.  
 
Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om verdere erosie van de ontgrondingskuilen 
tegen te gaan en de Oosterscheldekering te beschermen.  
 
De bovenstaand beschreven locaties liggen binnen de Natura 2000-gebieden 
Oosterschelde en de Voordelta. Daarnaast grenst het plangebied aan het Natura 2000-
gebied Kop van Schouwen. 
 
Deze passende beoordeling brengt in kaart wat de effecten zijn van de voorgenomen 
werkzaamheden op de instandhoudingsdoelstellingen van de omliggende Natura 2000-
gebieden. Het doel is zo veel mogelijk informatie te verzamelen om te bepalen of de 
ingreep kan leiden tot overtredingen van de wetten en regels die toezien op 
bescherming van de natuur. Als dat het geval is, wordt onderzocht of, en zo ja, onder 
welke voorwaarden vergunning vanuit de Wet natuurbescherming kan worden 
verkregen. 
 

1.1 Aanleiding 

1.2 Doelstelling 
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2 Werkzaamheden 

Bij de aanleg van de Oosterscheldekering is aan weerszijden van de kering 
bodembescherming aangebracht over een breedte van 550 meter (Schaar) en 650 meter 
(Hammen en Roompot). Het werd destijds al voorzien dat aan de randen van de 
bodembescherming ontgrondingskuilen zouden ontstaan.  
In figuur 2.1 is het plangebied weergegeven.  

 
Figuur 2.1: Ligging plangebied gebaseerd op de shapefile ‘contourOSK_plangebied’. 
  
Binnen dit plangebied worden mogelijke aanwezige ontgrondingskuilen gemonitord. 
Om de bodemsituatie beheersbaar te houden zijn een aantal criteria geformuleerd 
wanneer ontgrondingskuilen gestabiliseerd moeten worden. Deze zijn hier onder 
weergegeven:  

 Helling steiler dan 1:5 over 5 meter hoogte; 
 Helling steiler dan 1:3 voor bestorte hellingen; 
 Diepte van 40 meter onder bodembescherming; 
 Kuildiepte groter dan 40 m in alle richtingen; 
 (dreigende) zettingsvloeiing (afhankelijk van risico); 
 Opgetreden schade aan bestaande bestortingen/blokkenmat; 
 Stabiliteit ondergrond klei/zand (afhankelijk van risico). 

 
Figuur 2.2: Principe stabilisatie helling ontgrondingskuil; bron Rijkswaterstaat 
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De bestortingen hebben tot doel de helling of bodem van de kuil te stabiliseren en 
daardoor de bodembescherming van de Oosterscheldekering te beschermen. 
Het bestortingsmateriaal bestaat uit geschikt waterbouwkundig granulair materiaal. Dit 
granulair materiaal voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Exacte gegevens 
over materieel en het te gebruiken materiaal zijn voor deze toets niet beschikbaar. Als 
gekozen wordt voor staalslakken dan dienen deze geleverd te worden met een KOMO 
productcertificaat op basis van BRL 9310 en de milieuparagraaf van de BRL 9345. De 
staalslak dient aantoonbaar  minimaal 1 jaar oud te zijn teneinde vertroebeling door 
kalk te beperken. Er worden geen fosforslakken toegepast. Gezien de gekozen wijze 
van aanbesteden wordt het te gebruiken materiaal en materieel pas bekend op het 
moment van gunning. Vooraf worden aan inschrijvers op de openbare aanbesteding 
een aantal voorwaarden meegegeven waaraan de uitvoering van het werk moet 
voldoen. Ervaring leert dat onderstaande beschrijving van de uitvoering van de ingreep 
sterk zal overeenkomen met de uiteindelijke uitvoeringspraktijk (med. 
Rijkswaterstaat).  
 
De werkzaamheden vinden in zijn geheel onder de laagwaterlijn plaats. De 
bestortingen worden op en tegen de bestaande bodembescherming rond de kering 
aangelegd. De totale oppervlakte van het projectgebied is 2.728 hectare. Op basis van 
peilgegevens van de afgelopen jaren is het de verwachting dat er komende 5 jaar 
maximaal 27 hectare zacht substraat bestort moet worden waarvan ca. 50% binnen de 
Oosterschelde en 50% in de Voordelta. Dit komt neer op net iets minder dan 1% van 
het projectgebied. Het ligt in de lijn der verwachting dat het merendeel van de 
bestortingen plaats vindt in de stroomgeulen Schaar, Hammen en Roompot.  
 
Materialen worden aangevoerd per schip en worden vanaf schepen op de aangegeven 
stortlocaties gestort. In de havens van Neeltje Jans en Noordland-buiten vindt overslag 
plaats van het stortmateriaal van aanvoerschip naar bestortingsschip. Er wordt mogelijk 
gebruik gemaakt van tussendepots in de havens. Dit houdt in dat er materiaal vanaf het 
aanvoerschip overgeplaatst wordt naar een depot, of naar een bestortingsschip.  
 
De eigenlijke bestorting wordt vanaf het water gerealiseerd met zogenaamd nat 
materieel. In de regel bestaat het materieel uit binnenvaartschepen, beunbakken, 
onderlossers, steenstorters, een kraanschip en/of pontons. Het granulair materiaal wordt 
via overboord kiepen/schuiven aangebracht. Er kan vanwege de sterke 
getijdestromingen alleen gedurende perioden van 2 uur rond de kentering van het tij 
worden gewerkt. Per week kan maximaal21.000 ton bestortingsmateriaal worden 
aangebracht, per dag ongeveer 3.000 ton.  
Bestortingen zullen naar verwachting in de toekomst met enige regelmaat noodzakelijk 
zijn. Omvang en frequentie hangen daarbij af van de optredende erosie van de 
ontgrondingskuilen en zijn vooraf niet in te schatten. Gezien de regelmatige monitoring 
en de wens snel in te grijpen indien te veel erosie wordt geconstateerd, wordt verwacht 
dat als er bestort moet worden dit kleinere vakken betreft en dat per keer de duur van 
de afzonderlijke bestortingen beperkt blijft tot enkele weken maximaal.  
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3 Wettelijk kader 

Op 19 januari 2016 is de Wet natuurbescherming in het Staatsblad (nr. 34) 
gepubliceerd. De wet is op 1 januari 2017 in werking getreden en verving daarbij de 
Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en faunawet en de Boswet. Veel 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen bij de provincies. Er 
zijn hierop wel uitzonderingen waarvoor het ministerie van LNV bevoegd gezag is.  
Voor het project bestortingen Oosterscheldekering is de provincie Zeeland bevoegd 
gezag.  
 
Ten aanzien van de gebiedsbescherming van de Natuurbeschermingswet 1998 zijn er 
geen grote wijzigingen in de nieuwe Wet natuurbescherming. Wel komt de aanwijzing 
van Beschermde Natuurmonumenten te vervallen, evenals de doelstellingen die al 
geformuleerd zijn voor bestaande Beschermde Natuurmonumenten. 
De gebiedsbescherming is vastgelegd in artikel 2.1 tot en met 2.11 van de Wet 
natuurbescherming. Hierin wordt de aanwijzing en bescherming van Natura 2000- 
gebieden geregeld. Hiermee zijn de verplichtingen uit de Europese Vogel- en 
Habitatrichtlijn, voor zover die betrekking hebben op gebiedsbescherming, 
geïmplementeerd in het Nederlands recht. De begrenzing van de Natura 2000- 
gebieden en de instandhoudingsdoelstellingen voor die gebieden zijn vastgelegd in de 
aanwijzingsbesluiten voor de betreffende gebieden. De instandhoudingsdoelstellingen 
beschrijven voor de voor het gebied aangewezen habitattypen en soorten of een 
bepaalde ontwikkeling ervan gewenst is of dat het behoud ervan op het aanwezige 
niveau moet worden nagestreefd. Voor activiteiten of projecten die schadelijk kunnen 
zijn voor de beschermde natuur geldt een vergunningplicht.  
 
Bij plannen in, of in de nabijheid (externe werking) van, een Natura 2000-gebied 
dienen de initiatiefnemers in een oriënterende fase (voortoets) te onderzoeken of het 
plan een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen van het 
betreffende Natura 2000-gebied kan hebben. Met externe werking wordt bedoeld dat 
ook activiteiten buiten het gebied de natuurwaarden in het gebied kunnen beïnvloeden. 
Indien na dit onderzoek niet kan worden uitgesloten dat de activiteit een significant 
negatief effect heeft, dient de initiatiefnemer meer gedetailleerd dan in de oriënterende 
fase in kaart te brengen wat de effecten van de activiteit kunnen zijn. Daarbij dienen 
ook, indien noodzakelijk, de mitigerende maatregelen te worden betrokken. Deze 
analyse heet een ´passende beoordeling´. Het bevoegd gezag toetst de passende 
beoordeling. Wanneer uit de passende beoordeling alsnog de zekerheid wordt 
verkregen dat de activiteit niet leidt tot significant negatieve effecten, kan de activiteit 
doorgang vinden. Wanneer uit de voortoets blijkt dat er wel kans is op een negatief 
effect, maar dit als niet significant kan worden gezien, kan eveneens, op basis van een 
verslechteringstoets toestemming voor het uitvoeren van de activiteit worden verleend. 
Wanneer uit de passende beoordeling blijkt dat significante negatieve effecten niet 
kunnen worden uitgesloten, kan het project alleen doorgang vinden op grond van de 
“ADC-criteria”. 
Dit betekent dat: 
• A – alternatieve oplossingen voor het plan ontbreken; 
• D – er dwingende redenen van groot openbaar belang zijn, en 
• C – de initiatiefnemer compenserende maatregelen vooraf en tijdig treft. 
 

3.1 Gebiedsbescherming 

3.2 Voortoets en 
Passende beoordeling 
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Binnen de kaders van de Wet natuurbescherming is de Zorgplichtbepaling (artikel 
1.11) van toepassing. Deze zorgplicht houdt o.a. in dat als een activiteit wordt 
ondernomen waarvan kan worden vermoed dat deze nadelig kan zijn voor de 
natuurwaarden van het gebied, deze activiteit niet plaats mag vinden. Ook moeten alle 
maatregelen worden genomen om nadelige gevolgen te voorkomen of te beperken. 
 
De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) welke per 1 juli 2015 van kracht is 
geworden, is onveranderd opgenomen in het Besluit natuurbescherming. 
Stikstofdepositie vormde jarenlang een knelpunt bij de besluitvorming over plannen en 
projecten, omdat in veel Natura 2000-gebieden overbelasting van stikstofdepositie een 
probleem is voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor de, voor 
stikstof gevoelige, natuur in die gebieden. Het PAS beoogt een oplossing te bieden 
voor dit probleem. Het doel is het beschermen en ontwikkelen van kwetsbare, voor 
stikstof gevoelige natuur, terwijl tegelijkertijd economische ontwikkelingen mogelijk 
blijven. Het programma bevat hiertoe maatregelen die leiden tot een afname van 
stikstofdepositie (bronmaatregelen) en maatregelen die leiden tot een versterking van 
de natuurwaarden in de Natura 2000-gebieden (herstelmaatregelen). Het PAS is, 
inclusief de depositieruimte die binnen het programma beschikbaar is, in zijn geheel 
passend beoordeeld. De gebiedsanalyses, die onderdeel uitmaken van het 
programma, vormen de onderbouwing van de passende beoordeling op 
gebiedsniveau. 
 
Voor vergunningaanvragen en verlening wordt gebruik gemaakt van het 
rekeninstrument AERIUS. De depositieruimte is alle ruimte die beschikbaar is voor 
economische ontwikkelingen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen projecten 
en handelingen die niet toestemmingsplichtig zijn en projecten waarvoor wel een 
vergunning vereist is. De eerste categorie bestaat uit autonome ontwikkelingen, zoals 
toename van bevolking of wegverkeer, en uit projecten die tussen 0,05 en 1 mol per 
hectare per jaar stikstofdepositie in een Natura 2000-gebied veroorzaken. Voor deze 
laatste groep bestaat een meldingsplicht. De tweede categorie activiteiten valt uiteen in 
prioritaire projecten (segment 1) en overige projecten en handelingen (segment 2). 
Prioritaire projecten zijn door het Rijk of de provincies aangemerkt als projecten van 
nationaal of provinciaal maatschappelijk belang. De verdeling van de depositieruimte 
over de vier delen is een bestuurlijke keuze van Rijk en provincies. 

3.3 Zorgplicht 

3.4 Programmatische 
aanpak Stikstof (PAS) 
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4 Werkwijze 

In onderstaand hoofdstuk wordt beschreven welke methode is gevolgd en welke 
relevante verstoringsfactoren zijn meegenomen in het effectenonderzoek.   
 
Effecten op Natura 2000-gebieden zijn beoordeeld op werkzaamheden beschreven in  
hoofdstuk 2. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten aangehouden:  

 De bestaande ontgrondingskuilen worden gestabiliseerd met 
bestortingsmateriaal bestaande uit geschikt waterbouwkundig granulair 
materiaal dat voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk); 

 De werkzaamheden vinden in zijn geheel onder de laagwaterlijn plaats; 
 De bestortingen vinden plaats over een maximaal oppervlak van ca 27 ha, 

waarvan circa 50% binnen de Oosterschelde en 50% in de Voordelta; 
 De bestortingen worden op een diepte van 10 m tot > 65 m -NAP aangebracht; 
 Materialen worden aangevoerd per schip en worden vanaf schepen op de 

aangegeven stortlocaties gestort; 
 In de havens Neeltje Jans en Noordland-buiten vindt overslag plaats van het 

stortmateriaal van het aanvoerschip naar het bestortingsschip; 
 In de haven kan gebruik worden gemaakt van tussendepots; 
 Door de sterke getijdenstromingen kan alleen gedurende periode van 2 uur 

rond de kentering van het tij worden gewerkt; 
 Per week kan maximaal 21.000 ton bestortingsmateriaal worden aangebracht; 
 Omvang en frequentie zijn afhankelijk van de optredende erosie in de 

ontgrondingskuilen 
 Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om kleinere vlakken met een duur van 

maximaal enkele weken per afzonderlijke bestorting. 
 

Op basis van bovengenoemde uitgangspunten is in de effectbeoordeling rekening 
gehouden met het optreden van de volgende effecten:  

 Fysiek ruimtebeslag; 
 Verstoring door licht; 
 Verstoring door (onderwater)geluid; 
 Verstoring door trillingen; 
 Emissies door uitstoot van schadelijke stoffen naar water, en bodem; 
 Stikstofdepositie; 
 Versnippering. 

Andere effecten zijn gezien de aard van de voorgenomen werkzaamheden en ligging 
niet aan de orde. 
 
Ruimtebeslag wordt beoordeeld als de oppervlakte geschikt leefgebied dat wordt 
omgevormd naar ongeschikt leefgebied. In de onderliggende passende beoordeling is 
er vanuit gegaan dat kunstmatig hardsubstraat geen onderdeel vormt van de 
habitattypen H1160 Grote baaien en H1110 overstroomde zandbanken. Hardsubstraat 
kan wel onderdeel vormen van deze habitattypen. In dat geval gaat het om natuurlijk 
hardsubstraat in de vorm van bijvoorbeeld schelpenbanken. 
 

4.1 Effecten 

4.1.1. Ruimtebeslag 
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Door tijdelijke extra scheepvaartbewegingen van de haven van Neeltje Jans en 
Noordland-buiten naar de stortlocaties om de bestorting aan te brengen kan er boven 
water verstoring plaatsvinden van vogels en zeezoogdieren (zeehonden). In de 
literatuur worden afstanden vermeld waarop scheepvaart tot verstorende effecten kan 
leiden. Bij het hanteren van verstoringsafstanden wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen verstoring door beweging, licht en geluid maar vormt het een integrale 
benadering. 
 
Het aanbrengen van de bestorting onder water kan leiden tot tijdelijke en hooguit 
kortstondige verstoring van vissen en zeezoogdieren door onderwatergeluid en 
trillingen. Deze verstoring vindt alleen plaats op moment van de stort. Tijdens de 
stortperiode vindt de stort maximaal vier keer per dag plaats. 
 
Het storten van gebiedsvreemd materiaal in een Natura-2000 gebied kan mogelijk 
leiden tot uitloging van schadelijke stoffen. Deze stoffen kunnen schade toebrengen 
aan de aangewezen habitattypen en soorten. 
 
De ingreep kan als gevolg van de scheepvaartbeweging tijdelijk leiden tot een toename 
aan stikstofdepositie.  
 
Ten behoeve van de vergunningaanvraag Wet natuurbescherming moet de 
stikstofdepositie in het jaar met de grootste toename in beeld worden gebracht. In dit 
geval is dat het jaar 2019, het jaar dat wordt begonnen met de bestortingen. Dit is het 
jaar waarin de emissies het hoogst zullen zijn, omdat de emissies van de in te voeren 
typen schepen in de toekomst zullen afnemen door schonere motoren. 
In de passende beoordeling is de toename stikstofdepositie door het project berekend 
met behulp van AERIUS. Hierbij zijn alle Nederlandse Natura 2000-gebieden 
meegenomen. 
 
In bijlage I wordt dieper op de werkwijze ten aanzien van stikstofdepositie ingegaan. 
 
Versnippering kan in potentie optreden als soorten over een lange periode beperkt 
worden in het gebruik van hun leefgebied dan wel in de uitwisseling tussen de 
verschillende gebruiksfuncties waaruit het leefgebied bestaat. Veelal geldt dit voor het 
gebruik van en tussen broed- en rustgebieden versus de foerageergebieden. In het geval 
van het plangebied ‘de Oosterscheldekering’ kan dit met name gelden voor soorten die 
in hun voorkomen afhankelijk zijn van uitwisseling tussen de Oosterschelde en de 
Voordelta. 

4.1.2. Verstoring door 
verstoring, licht, 
geluid en trillingen. 

4.1.3. Emissies 

4.1.4. Stikstofdepositie 

4.1.5. Versnippering 
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5 Plangebied en beschermde natuurgebieden 

 
De Oosterscheldekering bevindt zich ingesloten tussen de volgende drie Natura 2000-
gebieden: 

 Voordelta; 
 Oosterschelde; 
 Kop van Schouwen. 

 
Zowel de Oosterschelde als de Voordelta zijn aangewezen als zowel Habitat- als 
Vogelrichtlijn gebied. Kop van schouwen is alleen aangewezen als Habitatrichtlijn 
gebied.  
In figuur 5.1 is de ligging van deze drie Natura 2000-gebieden weergegeven. Het 
plangebied ligt binnen het Natura 2000-gebied Voordelta en het Natura 2000-gebied 
Oosterschelde. Het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen grenst aan het plangebied 
(zie figuur 5.1).  
 

 
Figuur 5.1: Natura 2000-gebieden in (de omgeving van) het plangebied. 
 
In de onderstaande paragrafen wordt per Natura 2000-gebied een gebiedsbeschrijving 
gegeven. Daarnaast wordt per gebied ingegaan op de instandhoudingsdoelstellingen 
waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen en wordt het voorkomen van de 
aangewezen soorten in de huidige situatie beschreven. 
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Het Natura 2000-gebied Oosterschelde is een onderdeel van het voormalige estuarium 
van de Schelde. In 1986 is de Oosterschelde van de zee afgesloten door een 
stormvloedkering, die de getijdenwerking nog in enige mate toelaat. Als gevolg van de 
getijdenstromen vinden erosie- en sedimentatieprocessen plaats die resulteren in een 
wisselend patroon van schorren, slikken en droogvallende platen (het 
intergetijdengebied), ondiep water en diepe getijdengeulen. In de monding van de 
Oosterschelde bevinden zich de diepste stroomgeulen die plaatselijk een diepte 
bereiken van 45 meter. Tussen deze stroomgeulen en in het gebied ten oosten van de 
Zeelandbrug bevinden zich uitgestrekte gebieden met ondiepe wateren met 
zandbanken. In het oosten en noorden van het gebied komen grote oppervlakten 
slikken voor. Binnendijks worden langs de oever een groot aantal karrevelden, inlagen 
en kreekrestanten tot het gebied gerekend. Deze gebieden bestaan voornamelijk uit 
vochtige graslanden en open water. Het water, het intergetijdengebied en de 
binnendijks gelegen gebieden vormen tezamen het leefmilieu voor de rijke flora en 
fauna van het gebied. De grote variatie aan milieutypen in het gebied gaat gepaard met 
een grote diversiteit aan dier- en plantensoorten. Genoemde variatie aan milieutypen 
wordt bepaald door factoren als getij, stroming, watertemperatuur, hoogteligging, 
waterkwaliteit en sedimentsamenstelling. 
Het gebied is in 2005 met 190 ha uitgebreid in het kader van een LIFE-project als 
onderdeel van het natuurontwikkelingsproject Plan Tureluur [7]. 
 
In de onderstaande tabel (tabel 5.1) zijn de instandhoudingsdoelstellingen weergegeven 
voor de habitattypen en soorten waarvoor het Natura 2000-gebied Oosterschelde is 
aangewezen.  
 
Tabel 5.1: Habitattypen en soorten met de instandhoudingsdoelstelling uit het 
aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Oosterschelde. #: opgenomen in het Ontwerp-
wijzigingsbesluit [7]. *  voor een naam betekent dat het een prioritaire soort of 
habitattype is. 

Habitattypen/soorten Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
Kwaliteit 

Doelstelling 
populatie 

Draagkracht Landelijke 
staat van 
instand-
houding 

Habitattypen 
H1160 - Grote baaien Behoud Verbetering   Matig gunstig 
H1310A - Zilte 
pionierbegroeiingen 
(zeekraal) 

Uitbreiding Behoud   Matig gunstig 

H1310B - Zilte 
pionierbegroeiingen 
(zeevetmuur)# 

Behoud Behoud   Gunstig 

H1320 - Slijkgrasvelden Behoud Behoud   Zeer ongunstig 
H1330A - Schorren en 
zilte graslanden 
(buitendijks) 

Behoud Behoud   Matig gunstig 

H1330B - Schorren en 
zilte graslanden 
(binnendijks) 

Uitbreiding Behoud   Matig gunstig 

5.1 Natura 2000-gebied 
Oosterschelde 

5.1.1. Instandhoudings-
doelstellingen 
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Habitattypen/soorten Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
Kwaliteit 

Doelstelling 
populatie 

Draagkracht Landelijke 
staat van 
instand-
houding 

H2130A - *Grijze 
duinen (kalkrijk)# 

Behoud Behoud   Zeer ongunstig 

H2160 – 
Duindoornstruwelen# 

Behoud Behoud   Gunstig 

H7140B - Overgangs- 
en trilvenen 
(veenmosrietlanden) 

Uitbreiding Verbetering   Matig gunstig 

H7210 - 
*Galigaanmoerassen# 

Behoud Behoud   Matig gunstig 

Habitatsoorten 
H1103 - Fint# Behoud Behoud Behoud  Zeer ongunstig 
H1340 - *Noordse 
woelmuis 

Uitbreiding Behoud Uitbreiding  Zeer ongunstig 

H1351 - Bruinvis# Behoud Behoud Behoud  Matig gunstig 
H1364 - Grijze 
zeehond# 

Behoud Behoud Behoud  Matig gunstig 

H1365 - Gewone 
zeehond 

Behoud Verbetering Uitbreiding  Matig gunstig 

Broedvogels 
A081 - Bruine 
Kiekendief 

Behoud Behoud  19 paren Gunstig 

A132 - Kluut Behoud Behoud  2000 paren Matig gunstig 
A137 - Bontbekplevier Behoud Behoud  100 paren Matig gunstig 
A138 - Strandplevier Uitbreiding Verbetering  220 paren Zeer ongunstig 
A191 - Grote stern Behoud Behoud  4000 paren Zeer ongunstig 
A193 - Visdief Behoud Behoud  6500 paren Matig gunstig 
A194 - Noordse Stern Behoud Behoud  20 paren Gunstig 
A195 - Dwergstern Behoud Behoud  300 paren Zeer ongunstig 
Niet-Broedvogels 

A004 - Dodaars 
Behoud Behoud  80 vogels 

seizoensgemiddelde Gunstig 

A005 - Fuut 
Behoud Behoud  370 vogels 

seizoensgemiddelde Matig gunstig 

A007 - Kuifduiker 
Behoud Behoud  8 vogels 

seizoensgemiddelde 
Gunstig 

A017 - Aalscholver 
Behoud Behoud  360 vogels 

seizoensgemiddelde 
Gunstig 

A026 - Kleine 
Zilverreiger 

Behoud Behoud  20 vogels 
seizoensgemiddelde 

Gunstig 

A034 - Lepelaar 
Behoud Behoud  30 vogels 

seizoensgemiddelde 
Gunstig 

A037 - Kleine Zwaan 
Behoud Behoud   

 Matig gunstig 
A043 - Grauwe Gans Behoud Behoud  2300 vogels Gunstig 
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Habitattypen/soorten Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
Kwaliteit 

Doelstelling 
populatie 

Draagkracht Landelijke 
staat van 
instand-
houding 

seizoensgemiddelde 

A045 - Brandgans 
Behoud Behoud  3100 vogels 

seizoensgemiddelde 
Gunstig 

A046 - Rotgans 
Behoud Behoud  6300 vogels 

seizoensgemiddelde Matig gunstig 

A048 - Bergeend 
Behoud Behoud  2900 vogels 

seizoensgemiddelde 
Gunstig 

A050 - Smient 
Behoud Behoud  12000 vogels 

seizoensgemiddelde 
Gunstig 

A051 - Krakeend 
Behoud Behoud  130 vogels 

seizoensgemiddelde 
Gunstig 

A052 - Wintertaling 
Behoud Behoud  1000 vogels 

seizoensgemiddelde Matig gunstig 

A053 - Wilde eend 
Behoud Behoud  5500 vogels 

seizoensgemiddelde Gunstig 

A054 - Pijlstaart 
Behoud Behoud  730 vogels 

seizoensgemiddelde Matig gunstig 

A056 - Slobeend 
Behoud Behoud  940 vogels 

seizoensgemiddelde 
Gunstig 

A067 - Brilduiker 
Behoud Behoud  680 vogels 

seizoensgemiddelde 
Gunstig 

A069 - Middelste 
Zaagbek 

Behoud Behoud  350 vogels 
seizoensgemiddelde 

Gunstig 

A103 - Slechtvalk 
Behoud Behoud  10 vogels 

seizoensgemiddelde 
Gunstig 

A125 - Meerkoet 
Behoud Behoud  1100 vogels 

seizoensgemiddelde Matig gunstig 

A130 - Scholekster 
Behoud Behoud  24000 vogels 

seizoensgemiddelde Zeer ongunstig 

A132 - Kluut 
Behoud Behoud  510 vogels 

seizoensgemiddelde Matig gunstig 

A137 - Bontbekplevier 
Behoud Behoud  280 vogels 

seizoensgemiddelde Gunstig 

A138 - Strandplevier 
Behoud Behoud  50 vogels 

seizoensgemiddelde 
Zeer ongunstig 

A140 - Goudplevier 
Behoud Behoud  2000 vogels 

seizoensgemiddelde 
Zeer ongunstig 

A141 - Zilverplevier 
Behoud Behoud  4400 vogels 

seizoensgemiddelde Gunstig 

A142 - Kievit 
Behoud Behoud  4500 vogels 

seizoensgemiddelde 
Matig gunstig 

A143 - Kanoet 
Behoud Behoud  7700 vogels 

seizoensgemiddelde 
Matig gunstig 

A144 - Behoud Behoud  260 vogels Matig gunstig 
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Habitattypen/soorten Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
Kwaliteit 

Doelstelling 
populatie 

Draagkracht Landelijke 
staat van 
instand-
houding 

Drieteenstrandloper seizoensgemiddelde 
A149 - Bonte 
strandloper 

Behoud Behoud  14100 vogels 
seizoensgemiddelde 

Gunstig 

A157 - Rosse grutto 
Behoud Behoud  4200 vogels 

seizoensgemiddelde 
Gunstig 

A160 - Wulp 
Behoud Behoud  6400 vogels 

seizoensgemiddelde 
Gunstig 

A161 - Zwarte ruiter 
Behoud Behoud  310 vogels 

seizoensgemiddelde 
Gunstig 

A162 - Tureluur 
Behoud Behoud  1600 vogels 

seizoensgemiddelde Matig gunstig 

A164 - Groenpootruiter 
Behoud Behoud  150 vogels 

seizoensgemiddelde Gunstig 

A169 - Steenloper 
Behoud Behoud  580 vogels 

seizoensgemiddelde Zeer ongunstig 
 
 
In deze paragraaf wordt het voorkomen besproken van de habitattypen, habitatsoorten, 
broedvogels en niet-broedvogels waarvoor het Natura 2000-gebied Oosterschelde is 
aangewezen. Vooral het voorkomen in het plangebied of de invloedssfeer van de 
werkzaamheden is van belang. Ook wordt aangegeven wat de betekenis van het 
plangebied is voor de habitattypen en soorten planten en dieren.  

Habitattypen 

In figuur 5.2 zijn de habitattypen weergegeven rondom de Oosterscheldekering. 
Binnen het deelgebied van het plangebied dat binnen het Natura 2000-gebied 
Oosterschelde valt is het habitattype H1160 grote baaien aanwezig. Dit habitattype 
omvat praktisch al het open water tot de hoogwaterlijn in de Oosterschelde.  
 

5.1.2. Huidige situatie 
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Figuur 5.2: Plangebied en de habitattypen rond de Oosterscheldekering. Bron: M16L. 

Habitatrichtlijn soorten 

Grondgebonden zoogdieren 

De noordse woelmuis is aangewezen als prioritaire soort voor Nederland. Het is met 
zekerheid bekend dat deze voorkomt op het eiland Schouwen Duiveland. Echter, de 
soort komt voornamelijk binnendijks voor. Dit betekent dat het plangebied door het 
ontbreken van landhabitat ongeschikt is als leefgebied voor de noordse woelmuis.  

Zeezoogdieren 

De gewone zeehond komt voor in alle zoute Deltawateren. De trend van de gewone 
zeehond in het Deltagebied is positief. In 2015/2016 werden maximaal 870 exemplaren 
geteld.  De Oosterschelde wordt in toenemende mate belangrijk voor de gewone 
zeehond. In 2015/2016 werden maximaal 133 gewone zeehonden geteld in de 
Oosterschelde [1]. 
 
De grijze zeehond is opgenomen in het Ontwerp-wijzigingsbesluit. Deze soort komt 
net als de gewone zeehond voor in alle zoute Deltawateren. De trend van de grijze 
zeehond in het Deltagebied is positief. De Oosterschelde is beperkt belangrijk voor de 
populatie grijze zeehonden in de zoute delta. Het overgrote deel van de grijze 
zeehonden komt voor in de Voordelta. In 2015/2016 werden maximaal 15 grijze 
zeehonden geteld in de Oosterschelde [1]. 
 
Ook de bruinvis is opgenomen in het Ontwerp-wijzigingsbesluit. Bruinvissen komen 
voor in alle zoute Deltawateren. Er is relatief weinig bekend welk belang de 
Oosterschelde voor bruinvissen heeft. Per telronde worden er rond de 25-40 
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bruinvissen waargenomen in de Oosterschelde. In 2011 werden er 60 dieren 
waargenomen. Sindsdien is het aantal nooit meer zo hoog geweest [10].  

Fint 

De fint is opgenomen in het Ontwerp-wijzigingsbesluit. Hoewel de fint een trekvis is, 
kan hij ook voorkomen in gebieden die niet op de trekroute liggen, zoals de 
Oosterschelde. Het gebied fungeert alleen als foerageergebied; paai en opgroeien van 
larven vinden niet plaats, omdat er geen verbinding is met een rivier [17].  

Vogelrichtlijn: Broedvogels 

Binnen het Natura 2000-gebied Oosterschelde zijn verschillende telgebieden aanwezig 
waar, in opdracht van Rijkswaterstaat, broedvogels worden geteld. In de onderstaande 
figuur zijn de telgebieden ter hoogte van de Oosterscheldekering weergegeven. 
 

 
Figuur 5.3: Ligging telgebieden broedvogels. Bron: Rijkswaterstaat december 2018. 
 
In de onderstaande tabel zijn de aantallen broedgevallen weergegeven per telgebied in 
de jaren 2013 t/m 2017 voor de broedvogels waarvoor het Natura 2000-gebied 
Oosterschelde is aangewezen.  
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Tabel 5.2: Aantal broedgevallen per telgebied voor de broedvogels waarvoor het 
Natura 2000-gebied Oosterschelde is aangewezen. Bron: Rijkswaterstaat december 
2018. 
Soorten per telgebied 2013 2014 2015 2016 2017 

Haamstede, Inlaag Burghsluis      

Kluut  5 6 2 4 

Kamperland, De Banjaard      

Bontbekplevier    2 1 

Oosterschelde, Neeltje Jansplaat      

Bontbekplevier 1     

Oosterschelde, Werkeiland Neeltje Jans      

Bontbekplevier 7 5 7 7 6 

Dwergstern 20 20 29 2 2 

Visdief 18 27 38 36 33 

Oosterschelde, Werkeiland Roggenplaat      

Bontbekplevier  2 3 4 3 

Oostkapelle, Oranjezon, strand      

Bontbekplevier 2 2 2 2 4 

Dwergstern  2    

Vrouwenpolder, Veerse Dam      

Bontbekplevier 1 1 1 1 1 

Westenschouwen, Aanzet Stormvloedkering      

Bontbekplevier 1  1 1 1 

Wissenkerke      

Bontbekplevier 1 1 1  1 

Kluut 2 1 2  1 

Westenschouwen, inlaag      

Kluut 18 14 9 8 12 

Visdief 17 93 21 11 11 

 
De volgende vijf telgebieden vallen direct binnen de invloedssfeer van het te bestorten 
gebied:  

1) Kamperland, De Banjaard;  
2) Werkeiland Neeltje Jans;  
3) Werkeiland Roggenplaat;  
4) Westenschouwen, aanzet stormvloedkering;  
5) Westenschouwense inlaag. 

 
Binnen deze telgebieden zijn de volgende broedvogels waargenomen: 

 Bontbekplevier; 
 Kluut; 
 Dwergstern; 
 Visdief. 
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De bontbekplevier is alleen niet waargenomen binnen de telgebieden 
Westenschouwen, inlaag en Haamstede, inlaag Burghsluis. Binnen de overige acht 
telgebieden is deze soort wel waargenomen. In totaal zijn in 2017  17 broedgevallen 
van de bontbekplevier waargenomen.  
De visdief is in 2017 waargenomen met  44 broedgevallen verspreid over de 
telgebieden Westenschouwen, inlaag en het Werkeiland Neeltje Jans.  
De kluut is met 17 broedparen waargenomen binnen de telgebieden Westenschouwen, 
inlaag, Haamstede, inlaag Burghsluis en Wissenkerke.  
Van de dwergstern is het aantal broedparen sinds 2013 op het werkeiland Neeltje Jans 
afgenomen van 20 naar 2 broedparen.  

Vogelrichtlijn: Niet-broedvogels 

In opdracht van Rijkswaterstaat worden in verschillende telgebieden in de 
Oosterschelde, niet broedvogels geteld. In figuur 5.4 zijn de telgebieden binnen de 
Oosterschelde weergegeven. In tabel 5.3 zijn de vogeltelgegevens weergegeven van de 
niet-broedvogel doelsoorten van de Oosterschelde. Omdat een groot deel van de 
Oosterschelde ongemoeid blijft, zijn alleen vogeltelgebieden meegenomen die dicht bij 
de kering liggen en dus gevoelig zijn voor verstoring van de werkzaamheden. Dit zijn 
de volgende telgebieden: OS110, OS121, OS131, OS132, OS870.  
 

 
Figuur 5.4: Vogeltelgebieden rondom de Oosterscheldekering binnen. De dubbel 
gearceerde gebieden worden 12x per jaar geteld, de andere 6x. Telgebieden met OS 
beslaan Natura 2000-gebied Oosterschelde. Telgebieden met VD beslaan Natura 
2000-gebied Voordelta. Bron: Rijkswaterstaat november 2018. 
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Tabel 5.3: Gemiddeld aantal waargenomen niet-broedvogels rondom de 
Oosterscheldekering in het Natura 2000-gebied Oosterschelde. Dit zijn gemiddeld per 
telling, gebaseerd op tellingen rond hoogwater. Veel vogels foerageren ruim buiten het 
studiegebied op de Neeltje Jansplaat. 
Telgebied (OS110, OS121, OS131, OS132, OS870). Bron: Rijkswaterstaat november 
2018 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Niet-broedvogels 

Aalscholver 22 28 23 20 32 
Bergeend 34 38 31 46 34 
Bontbekplevier 22 10 10 17 24 
Bonte Strandloper 672 783 451 774 1308 
Brandgans 5 28 48 7 - 
Brilduiker 14 14 11 8 14 
Dodaars 12 8 8 5 5 
Drieteenstrandloper 354 242 285 503 195 
Fuut 12 9 9 10 8 
Goudplevier 190 1 62 55 
Grauwe Gans 164 111 57 129 148 
Groenpootruiter 9 7 4 2 5 
Kanoetstrandloper 149 20 66 53 245 
Kievit 20 13 17 20 12 
Kleine Zilverreiger 2 - 3 4 4 
Kluut 4 2 4 2 
Krakeend 22 29 34 38 25 
Kuifduiker 4 3 3 4 3 
Lepelaar 16 16 23 21 36 
Meerkoet 25 39 41 40 64 
Middelste Zaagbek 24 24 21 22 23 
Pijlstaart 5 3 6 7 6 
Rosse Grutto 310 102 180 386 384 
Rotgans 41 44 41 52 94 
Scholekster 399 349 339 433 407 
Slechtvalk 1 1 1 1 1 
Slobeend 40 39 39 70 44 
Smient 197 167 128 142 196 
Steenloper 9 10 11 10 18 
Strandplevier 31 14 27 16 9 
Tureluur 23 25 24 27 30 
Wilde Eend 122 85 85 94 71 
Wintertaling 32 26 29 27 20 
Wulp 310 285 270 373 313 
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 2012 2013 2014 2015 2016 

Zilverplevier 271 229 108 216 245 
Zwarte Ruiter 4 10 3 - 1 

 
Te zien is dat de vogelstanden over de jaren licht fluctueren.  
 
Rond de oostzijde van de Oosterscheldekering komen gemiddeld genomen alle 
kwalificerende soorten voor. Sommige soorten zijn jaarrond aanwezig, maar alle 
soorten zijn in grotere getalen in de winter aanwezig. Ecologisch gezien zou je de 
soorten kunnen verdelen in “watervogels” en “wadvogels”. Watervogels zijn soorten 
zoals eenden, ganzen, aalscholvers en meerkoeten. Wadvogels zijn soorten zoals 
scholekster, wulp, rosse grutto, goudplevier, bergeend, rotgans en zilverplevier.  
 
Wadvogels zullen meer gebruik maken van de werkeilanden en van de slikken rondom 
het plangebied. Steltlopers, bergeend en rotgans foerageren met laagwater op de platen 
en verblijven rond hoogwater op hoogwatervluchtplaatsen langs de kust van 
Schouwen, op de werkeilanden en op de hoogste delen van Neeltje Jans (plaat) en 
Roggenplaat. 
Watervogels kunnen ook op het open water nabij de bestortingslocaties voorkomen.  
 
Jaarrond aanwezige soorten niet-broedvogels zijn: grauwe gans, lepelaar, meerkoet, 
krakeend, aalscholver, wilde eend, grauwe gans, bergeend, wulp, scholekster. Deze 
soorten komen mogelijk wel voor rondom het plangebied, zo bevinden zich er twee 
lepelaar kolonies op het werkeiland Neeltje Jans.  
Er worden geen bestortingen verwacht nabij het werkeiland Neeltje Jans. Het is 
daarnaast niet waarschijnlijk dat bovenstaande soorten gebonden zijn aan het water 
rond de stortlocaties. Gezien de hoeveelheid geschikt habitat in de omgeving van de 
kering zijn er genoeg alternatieven in de omgeving.  
 
In de winterperiode zijn eenden zoals slobeend, smient en wintertaling in groten getale 
aanwezig in de Oosterschelde. Mogelijk zullen deze soorten bij gunstige 
weersomstandigheden op het open water aanwezig zijn in de omgeving van de 
projectlocatie. 
 
Voor wadvogels heeft de directe omgeving van de bestortingslocaties door de 
afwezigheid van foerageer- en rust mogelijkheden weinig te bieden (open water). Deze 
soorten worden daarom niet of slechts in lage aantallen verwacht.  
 
Grotere aantallen overtijende soorten worden wel op en langs de dijk van de 
onderdelen van de Oosterscheldekering verwacht. De oeverzone vormt daarbij een 
potentieel voedselgebied voor steenlopers, tureluurs en scholeksters. 
 
De goudplevier, kievit, brandgans, grauwe gans en kleine zwaan komen voornamelijk 
voor op de graslanden en akkers en inlagen in de binnendijkse gebieden. Hierdoor 
vormt de omgeving van het plangebied zelf geen rol van betekenis voor deze soorten. 
Daarnaast worden de inlagen visueel afgeschermd van het plangebied middels dijken. 
De goudplevier, kievit, brandgans, grauwe gans en kleine zwaan worden daarom in 
deze rapportage verder buiten beschouwing gelaten. 
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Het plangebied aan de westzijde van de Oosterscheldekering bevindt zich volledig in 
het Natura 2000-gebied Voordelta (zie figuur 5.1). 
 
De Voordelta omvat het ondiepe zeegedeelte van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta. 
Het gebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een gevarieerd en dynamisch 
milieu van kustwateren (zout), intergetijdengebied en stranden, dat een relatief 
beschutte overgangszone vormt tussen de (voormalige) estuaria en volle zee. Na de 
afsluiting van de Deltawerken is dit kustgedeelte sterk aan veranderingen onderhevig 
geweest, waarbij een uitgebreid stelsel van droogvallende en zandbanken is ontstaan 
met daartussen diepere geulen. Door erosie- en sedimentatieprocessen treden 
verschuivingen op in de omvang van de intergetijdengebieden. Daarbij heeft o.a. de 
"zandhonger" van de Oosterschelde, maar ook de uitbreiding van de arealen door 
aanslibbing in de Kwade Hoek effect op de Voordelta (Westplaat). De waterkwaliteit 
wordt beïnvloed door met name de uitstroming van Rijn en Maas via de 
Haringvlietsluizen. Mede door deze aanvoer van voedingsstoffen kent de Voordelta 
een hoge voedselrijkdom. In de randen van het gebied bij Voorne en Goeree liggen een 
aantal schorren en meer slikkige platen. Verder horen ook de stranden van de Zeeuwse 
en Zuid-Hollandse eilanden, waar plaatselijk duinvorming optreedt, tot het gebied [5]. 
 
In de onderstaande tabel (tabel 5.4) zijn de instandhoudingsdoelstellingen weergegeven 
voor de habitattypen en soorten waarvoor het Natura 2000-gebied Voordelta is 
aangewezen.  
 
Tabel 5.4: Habitattypen en soorten met de instandhoudingsdoelstelling uit het 
aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Voordelta [5]. #: opgenomen in het 
Ontwerpwijzigingsbesluit [9] * voor een naam betekent dat het een prioritaire soort of 
habitattype is. 

Habitattypen/soorten Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
Kwaliteit 

Doelstelling 
populatie 

Draagkracht Landelijke staat 
van 
instandhouding 

Habitattypen 
H1110A - Permanent 
overstroomde 
zandbanken 
(getijdengebied) 

Behoud Behoud   Matig gunstig 

H1110B - Permanent 
overstroomde 
zandbanken 
(Noordzee-kustzone) 

Behoud Behoud   Matig gunstig 

H1140A - Slik- en 
zandplaten 
(getijdengebied) 

Behoud Behoud   Matig gunstig 

H1140B - Slik- en 
zandplaten (Noordzee-
kustzone) 

Behoud Behoud   Gunstig 

H1310A - Zilte 
pionierbegroeiingen 
(zeekraal) 

Behoud Behoud   Matig gunstig 

5.2 Natura 2000-gebied 
Voordelta 

5.2.1. Instandhoudings-
doelstellingen 
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Habitattypen/soorten Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
Kwaliteit 

Doelstelling 
populatie 

Draagkracht Landelijke staat 
van 
instandhouding 

H1310B - Zilte 
pionierbegroeiingen 
(zeevetmuur) 

Behoud Behoud   Gunstig 

H1320 - 
Slijkgrasvelden 

Behoud Behoud   Zeer ongunstig 

H1330A - Schorren en 
zilte graslanden 
(buitendijks) 

Behoud Behoud   Matig gunstig 

H2110 - Embryonale 
duinen 

Behoud Behoud   Gunstig 

H2120 - Witte duinen# Behoud Behoud   Matig gunstig 
Habitatsoorten 
H1095 - Zeeprik Behoud Behoud Uitbreiding  Matig gunstig 
H1099 - Rivierprik Behoud Behoud Uitbreiding  Matig gunstig 
H1102 - Elft Behoud Behoud Uitbreiding  Zeer ongunstig 
H1103 - Fint Behoud Behoud Uitbreiding  Zeer ongunstig 
H1351 – Bruinvis# Behoud Verbetering Behoud  Matig gunstig 
H1364 - Grijze 
zeehond 

Behoud Behoud Behoud  Matig gunstig 

H1365 - Gewone 
zeehond 

Behoud Verbetering Uitbreiding  Matig gunstig 

Niet-Broedvogels 
A001 - Roodkeelduiker Behoud Behoud   Matig gunstig 
A005 - Fuut Behoud Behoud  280 vogels 

seizoensgemid
delde 

Matig gunstig 

A007 - Kuifduiker Behoud Behoud  6 vogels 
seizoensgemid
delde 

Gunstig 

A017 - Aalscholver Behoud Behoud  480 vogels 
seizoensgemid
delde 

Gunstig 

A034 - Lepelaar Behoud Behoud  10 vogels 
seizoensgemid
delde 

Gunstig 

A043 - Grauwe Gans Behoud Behoud  70 vogels 
seizoensgemid
delde 

Gunstig 

A048 - Bergeend Behoud Behoud  360 vogels 
seizoensgemid
delde 

Gunstig 

A050 - Smient Behoud Behoud  380 vogels 
seizoensgemid
delde 

Gunstig 

A051 - Krakeend Behoud Behoud  90 vogels Gunstig 
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Habitattypen/soorten Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
Kwaliteit 

Doelstelling 
populatie 

Draagkracht Landelijke staat 
van 
instandhouding 

seizoensgemid
delde 

A052 - Wintertaling Behoud Behoud  210 vogels 
seizoensgemid
delde 

Matig gunstig 

A054 - Pijlstaart Behoud Behoud  250 vogels 
seizoensgemid
delde 

Matig gunstig 

A056 - Slobeend Behoud Behoud  90 vogels 
seizoensgemid
delde 

Gunstig 

A062 - Toppereend Behoud Behoud  80 vogels 
seizoensgemid
delde 

Zeer ongunstig 

A063 - Eider Behoud Behoud  2500 vogels 
seizoensgemid
delde 

Zeer ongunstig 

A065 - Zwarte zee-
eend 

Behoud Behoud  9700 vogels 
seizoensgemid
delde 

Matig gunstig 

A067 - Brilduiker Behoud Behoud  330 vogels 
seizoensgemid
delde 

Gunstig 

A069 - Middelste 
Zaagbek 

Behoud Behoud  120 vogels 
seizoensgemid
delde 

Gunstig 

A130 - Scholekster Behoud Behoud  2500 vogels 
seizoensgemid
delde 

Zeer ongunstig 

A132 - Kluut Behoud Behoud  150 vogels 
seizoensgemid
delde 

Matig gunstig 

A137 - Bontbekplevier Behoud Behoud  70 vogels 
seizoensgemid
delde 

Gunstig 

A141 - Zilverplevier Behoud Behoud  210 vogels 
seizoensgemid
delde 

Gunstig 

A144 - 
Drieteenstrandloper 

Behoud Behoud  350 vogels 
seizoensgemid
delde 

Matig gunstig 

A149 - Bonte 
strandloper 

Behoud Behoud  620 vogels 
seizoensgemid
delde 

Gunstig 

A157 - Rosse grutto Behoud Behoud  190 vogels 
seizoensgemid

Gunstig 
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Habitattypen/soorten Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
Kwaliteit 

Doelstelling 
populatie 

Draagkracht Landelijke staat 
van 
instandhouding 

delde 
A160 - Wulp Behoud Behoud  980 vogels 

seizoensgemid
delde 

Gunstig 

A162 - Tureluur Behoud Behoud  460 vogels 
seizoensgemid
delde 

Matig gunstig 

A169 - Steenloper Behoud Behoud  70 vogels 
seizoensgemid
delde 

Zeer ongunstig 

A177 - Dwergmeeuw Behoud Behoud   Matig gunstig 
A191 - Grote stern Behoud Behoud Behoud   
A193 - Visdief Behoud Behoud Behoud   

 
 
In deze paragraaf wordt het voorkomen besproken van de habitattypen, soorten van de 
Habitatrichtlijn en niet-broedvogels van de Vogelrichtlijn waarvoor het Natura 2000-
gebied Voordelta is aangewezen. Met name het voorkomen van habitattypen en soorten 
in het plangebied, of in de invloedssfeer van het plangebied zijn van belang.  

Habitattypen 

Binnen het Natura 2000-gebied Voordelta beslaat het plangebied met name het 
habitattype H1110 Permanent overstroomde zandbanken (zie figuur 5.5). Dit 
habitattype komt in de Voordelta overal voor waar permanent water aanwezig is en de 
waterdiepte niet meer dan 20 meter is. Het habitattype komt op de stortlocaties aan de 
westzijde van de Oosterscheldekering voor. Natuurlijke harde substraten (oester en 
mosselbanken) vallen ook onder dit habitattype. Kunstmatige harde substraten vallen 
hier niet onder. Fauna van kunstmatige harde substraten worden volgens het 
profielendocument verder niet gezien als kwaliteitskenmerk van dit habitattype. 
Daarnaast ligt binnen het plangebied het habitattypen H1140 slik- en zandplaten (zie 
figuur 5.5). Kenmerk van dit habitattype is het minimaal periodiek droog vallen. De 
stortlocaties in de geulen liggen minimaal 10 meter onder het wateroppervlak. Dit 
habitattypen komt dan ook niet voor ter hoogte van de stortlocaties.  
 

5.2.2. Huidige situatie 



 

B85-EWO-KA-1900024 / Proj.nr. RM192460 / Vrijgegeven / Versie 3.0  / 27 maart 2019 

Afdeling Planontwikkeling en Bouwprocessen:Omgeving en Conditionering 

 

26/58 

 
Figuur 5.5: Plangebied ten opzichte van de habitattypen rond de Oosterscheldekering. 
Bron: M16L 

Habitatrichtlijn soorten 

Vissen: 

De Voordelta is als Natura 2000-gebied aangewezen voor vier trekvissen: fint, zeeprik, 
rivierprik en elft. De volwassen dieren van deze trekvissen leven in zout water, maar 
zij planten zich voort in zoet rivierwater.  

Zeezoogdieren 

De grijze zeehond komt voor in alle zoute Deltawateren. De trend van de grijze 
zeehond in het Deltagebied is positief. Het jaargemiddelde bereikte een nieuw record 
in 2015/2016. Het overgrote deel van de grijze zeehonden komt voor in de Voordelta. 
In 2015/2016 werden maximaal 1351 exemplaren geteld in de Voordelta (figuur 5.6) 
[1]. 
 
De gewone zeehond komt voor in alle zoute Deltawateren. De trend van de gewone 
zeehond in het Deltagebied is positief. De Voordelta is het belangrijkste gebied voor de 
gewone zeehond. In 2015/2016 werden maximaal 478 exemplaren geteld in de 
Voordelta [1]. 
 
Belangrijke ligplaatsen voor de gewone en grijze zeehond bevinden zich voor de kust 
van Voorne, Schouwen-Duiveland en op de platen langs de oude Roompot. Deze 
laatste ligplaats ligt op circa 3 km ten westen van de stortlocatie Noordland 
Buitenhaven [1]. 
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Figuur 5.6: Ligplaatsen van gewone en grijze zeehond, gebaseerd op alle tellingen in 
seizoen 2015/2016 (In september en oktober werden de Voordelta, Oosterschelde en de 
Westerschelde niet geteld. In november werden de Oosterschelde en Westerschelde 
niet geteld) (Arts et al. 2017). 
 
De bruinvis is opgenomen in het Ontwerp-wijzigingsbesluit van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit [9]. Bruinvissen worden regelmatig 
waargenomen in de Voordelta. In de monitoring van bruinvissen wordt de Noordzee 
ingedeeld in verschillende stukken. Het stuk dat ook de Voordelta dekt wordt “delta” 
genoemd (zie figuur 5.7). In dit deel worden gemiddeld genomen tussen de 10 en 20 
duizend dieren geteld (tabel 5.5). Dit telgebied is echter erg groot. Op basis van deze 
gegevens kan niet worden aangegeven hoeveel bruinvissen er ter hoogte van het 
plangebied voorkomen. 
 
Tabel 5.5: Dichtheden en gemiddelde aantallen bruinvissen in het telgebied “delta” 
[3].  
Jaar  Gemiddelde dichtheid 

dieren/km2 
Gemiddeld aantal 
dieren 

2015  0.56 11.674 
2014  0.90 18.778 
2010  0.48 10.098 
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Figuur 5.7: Locatie bruinvis telgebied “delta” [3]. 

Vogelrichtlijn: Niet-broedvogels 

In het westelijke deel van het plangebied, dat binnen het Natura 2000-gebied Voordelta 
ligt, zijn geen schorren of zandplaten aanwezig. Vanwege het open water en de sterke 
stroming nabij de kering kan op voorhand worden aangenomen dat dit water een 
beperkte functie heeft als foerageergebied voor de aangewezen niet-broedvogel 
soorten. Met name overtijende vogels maken gebruik van de inlagen en de dijk. Het 
snel stromende open water is niet geschikt voor deze soorten.  
 
Dit komt ook naar voren uit de teldata van de telgebieden VD410, VD420, VD430, 
VD810. VD820 en VD830 (zie figuur 5.8 en tabel 5.6). Deze teldata is afkomstig van 
vogeltellingen uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat. 
 
Bontbekplevier, kluut en lepelaar zijn in de periode 2012-2016 niet waargenomen in de 
bovenstaande telgebieden. 
 
Het open water, waar de stortlocaties deel van uitmaken, is van marginaal belang voor 
niet-broedvogels. Grote aantallen zwarte zee-eenden komen voor in de Banjaard. 
Verder komen lage aantallen eiders en middelste zaagbekken in of nabij de 
stortlocaties voor. 
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Figuur 5.8: Vogeltelgebieden rondom de Oosterscheldekering. De dubbel gearceerde 
gebieden worden 12x per jaar geteld, de andere 6x. Telgebieden met OS beslaan 
Natura 2000-gebied Oosterschelde. Telgebieden met VD beslaan Natura 2000-gebied 
Voordelta. Bron: Rijkswaterstaat november 2018. 
 
Tabel 5.6: Gemiddeld aantal waargenomen niet-broedvogels rondom de 
Oosterscheldekering in het Natura 2000-gebied Oosterschelde. Dit zijn gemiddeld per 
telling, gebaseerd op tellingen rond hoogwater. Veel vogels foerageren ruim buiten het 
studiegebied op de Neeltje jansplaat. 
Telgebied (VD410, VD420, VD430, VD810. VD820 en VD830). Rijkswaterstaat, 
november 2018. 
Soorten 2012 2013 2014 2015 2016 

Aalscholver 11 8 10 10 7 
Bergeend 8 7 4 3 6 
Bonte Strandloper 9 23 11 2 - 
Brilduiker 14 28 5 10 7 
Drieteenstrandloper 20 22 10 32 13 
Dwergmeeuw - 1 - - 1 
Eidereend 17 11 27 31 21 
Fuut 8 9 6 3 7 
Grauwe Gans 12 8 14 2 9 
Grote Stern 37 
Krakeend 5 2 
Kuifduiker 2 1 1 2 
Middelste Zaagbek 59 69 20 12 30 
Pijlstaart 6 
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Soorten 2012 2013 2014 2015 2016 

Roodkeelduiker 2 9 295 3 
Rosse Grutto 4 2 3 2 
Scholekster 59 57 55 50 51 
Slobeend 29 12 
Smient 156 2 2 16 
Steenloper 23 15 16 14 20 
Toppereend 2 
Tureluur 13 2 3 
Visdief 7 
Wintertaling 14 5 6 
Wulp 13 11 9 4 3 
Zilverplevier 10 8 2 2 3 
Zwarte Zee-eend 1420 71 206 7 129 

 
Het plangebied ligt in de directe omgeving van het Natura 2000-gebied Kop van 
Schouwen (zie figuur 5.1). 
 
De Kop van Schouwen is een duingebied op het westelijke uiteinde van Schouwen-
Duiveland. Het gebied omvat een aantal deelgebieden met een verschillende 
ontstaansgeschiedenis, waardoor kalkrijke jonge duinen, kalkarme oude duinen, 
klifduinen en stuifduinen aanwezig zijn. Aan de zeezijde van het gebied zijn de duinen 
sterk geaccidenteerd, met natuurlijke begroeiing, verstuivingsprocessen en natte 
valleien; de open binnenduinen zijn licht golvend. Daardoor komt een brede variatie 
aan duinhabitattypen voor. In de aangroeiende noordwestpunt (Verklikkerduinen) zijn 
jonge duinvalleien aanwezig. De iets zuidelijker gelegen Meeuwenduinen vormen een 
naar verhouding grootschalig actief stuivend duin waarin in de laatste 50 jaar geen 
maatregelen zijn getroffen voor vastlegging van het duin. Er komen evenwel geen 
duinvalleien in voor. In de Zeepe duinen ten oosten daarvan zijn in het kader van 
natuurontwikkeling valleien opnieuw uitgegraven en zijn nieuwe uitblazingsvalleien 
ontstaan. In het zuidwesten van het gebied worden jonge duinen met struweel en bos 
aangetroffen. In de oostelijke binnenduinen liggen ontkalkte vroongronden met 
soortenrijke graslanden, afgewisseld met de zogenaamde elzenmeten, duinheide en 
landgoedbossen. Tussen Burgh-Haamstede en Renesse zijn de meeste natte 
duinvalleivegetaties te vinden [14]. 
 
In de onderstaande tabel (tabel 5.7) zijn de instandhoudingsdoelstellingen weergegeven 
voor de habitattypen en soorten waarvoor het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen 
is aangewezen.  
 

5.3 Natura 2000-gebied 
Kop van Schouwen 

5.3.1. Instandhoudings-
doelstellingen  
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Tabel 5.7: Habitattypen en soorten met de instandhoudingsdoelstelling uit het 
aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Kop van Schouwen [14]. # : opgenomen in het 
Ontwerp-wijzigingsbesluit[9] * voor een naam betekend dat het een prioritaire soort of 
habitattype is. 
Habitattypen/soorten Doelstelling 

oppervlakte 
Doelstelling 
Kwaliteit 

Doelstelling 
populatie 

Landelijke staat 
van 
instandhouding 

H1330A - Schorren en 
zilte graslanden 
(buitendijks)# 

Behoud Behoud  Matig gunstig 

H2110 - Embryonale 
duinen 

Behoud Behoud  Gunstig 

H2120 - Witte duinen Behoud Verbetering  Matig gunstig 
H2130A - *Grijze 
duinen (kalkrijk) 

Uitbreiding Verbetering  Zeer ongunstig 

H2130B - *Grijze 
duinen (kalkarm) 

Uitbreiding Verbetering  Zeer ongunstig 

H2130C - *Grijze 
duinen (heischraal) 

Uitbreiding Verbetering  Zeer ongunstig 

H2150 - *Duinheiden 
met struikhei 

Behoud Behoud  Gunstig 

H2160 - 
Duindoornstruwelen 

Behoud 
(Uitbreiding) 

Behoud  Gunstig 

H2170 - 
Kruipwilgstruwelen 

Behoud 
(Uitbreiding) 

Behoud  Gunstig 

H2180A - Duinbossen 
(droog) 

Behoud 
(Uitbreiding) 

Behoud  Gunstig 

H2180B - Duinbossen 
(vochtig) 

Behoud 
(Uitbreiding) 

Verbetering  Matig gunstig 

H2180C - Duinbossen 
(binnenduinrand) 

Behoud 
(Uitbreiding) 

Behoud  Matig gunstig 

H2190A - Vochtige 
duinvalleien (open 
water) 

Uitbreiding Verbetering  Matig gunstig 

H2190B - Vochtige 
duinvalleien (kalkrijk) 

Uitbreiding Verbetering  Matig gunstig 

H2190C - Vochtige 
duinvalleien (ontkalkt) 

Uitbreiding Verbetering  Matig gunstig 

H2190D - Vochtige 
duinvalleien (hoge 
moerasplanten) 

Behoud Behoud  Matig gunstig 

H6410 - 
Blauwgraslanden 

Behoud Behoud  Zeer ongunstig 

Habitatsoorten 
H1014 - Nauwe korfslak Behoud Behoud Behoud Matig gunstig 
H1340 - *Noordse 
woelmuis 

Behoud 
Uitbreiding 

Behoud Zeer ongunstig 

H1903-Groenknolorchis Uitbreiding Uitbreiding Uitbreiding Zeer ongunstig 
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In deze paragraaf wordt het voorkomen besproken van de habitattypen en soorten van 
de Habitatrichtlijn waarvoor de Kop van Schouwen is aangewezen.  
Vooral het voorkomen in het plangebied of de invloedssfeer van de werkzaamheden is 
van belang. Ook wordt aangegeven wat de betekenis van het plangebied is voor de 
habitattypen en soorten planten en dieren.  

Habitattypen 

Het plangebied heeft geen ruimtebeslag op het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen 
(zie figuur 5.9). 
 

 
Figuur 5.9: Locatie van het plangebied ten opzichte van habitattypen in de omgeving. 

Habitatrichtlijn soorten 

Noordse woelmuis 

De noordse woelmuis is aangewezen als prioritaire soort voor Nederland. Het is met 
zekerheid bekend dat deze voorkomt op het eiland Schouwen Duiveland. Doordat in 
het plangebied geen landhabitat aanwezig is, is het plangebied zelf niet geschikt voor 
deze soort.  

Nauwe korfslak 

Nauwe korfslak wordt vooral aangetroffen in kalkrijke duinen. De dieren leven op 
plaatsen met een gelijkmatige luchtvochtigheid en waar zowel de kans op uitdrogen als 
de kans op overstroming minimaal is. Het gaat daarbij vooral om overgangen van nat 
naar droog, bijvoorbeeld halverwege hellingen. De soort leeft in en onder het 
bodemstrooisel en tussen de begroeiing op vochtige, vaak min of meer kalkrijke 

5.3.2. Huidige situatie 
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terreinen. Dit habitattype komt niet voor binnen het plangebied. Aanwezigheid van 
nauwe korfslak kan daarom worden uitgesloten.  

Groenknolorchis 

Groenknolorchis is binnen het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen gebonden aan 
kalkrijke vochtige duinvalleien. De soort is gevoelig voor eutrofiëring waardoor 
successie een van de grootste bedreigingen is. Groenknolorchis komt niet voor binnen 
het plangebied van de stortingen Oosterscheldekering. 
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6 Effecten op beschermde natuurgebieden  

In de onderstaande paragrafen worden de effecten van de voorgenomen 
werkzaamheden op de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden 
Oosterschelde, Voordelta en Kop van Schouwen besproken. 
 
Gezien de aard van de werkzaamheden en de ligging worden de volgende mogelijk 
effecten verwacht: 

 Fysiek ruimtebeslag; 
 Verstoring door licht; 
 Verstoring door (onderwater)geluid; 
 Verstoring door trillingen; 
 Emissies door uitstoot van schadelijke stoffen naar water, en bodem; 
 Stikstofdepositie; 
 Versnippering. 

 
Deze mogelijke effecten zijn in de onderstaande paragrafen uitgewerkt. Andere 
effecten zijn, gezien de aard van de voorgenomen werkzaamheden en ligging, niet aan 
de orde. 
 
 
Alle bestortingen rond de Oosterscheldekering vinden, binnen het Natura 2000-gebied 
Oosterschelde, plaats binnen het habitattype H1160 Grote baaien. Het habitattype  
H1160 Grote baaien betreft het open water in de Oosterschelde, inclusief 
droogvallende platen en slikken [16]. De instandhoudingsdoelstelling voor dit 
habitattype is behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit. Kwaliteitsverbetering is 
gericht op herstel van een evenwichtige afwisseling van de deelecosystemen, herstel 
van kleinschalige zoet-zout gradiënten, van droogvallende mosselbanken en 
uitbreiding van zeegrasvelden [7]. Voor dit habitattype is de landelijk staat van 
instandhouding als onderdeel van de instandhoudingsdoelstellingen als matig gunstig 
weergegeven [4]. In het Beheerplan 2016 – 2022 [16] en de PAS-gebiedsanalyse [17] 
staat de landelijke stand van instandhouding echter als zeer ongunstig. Dat heeft 
voornamelijk te maken met de zandhonger van de Oosterschelde. Door de aanleg van 
de Oosterscheldekering ontstond er een forse afname van het getij en een afname van 
de aanvoer van zand vanuit de Noordzee/Voordelta. De realisatie van de Oesterdam en 
de Philipsdam stopte de rivierinvloed. Door het verminderen van deze 
sedimentverplaatsende krachten zoekt het systeem naar een nieuw evenwicht. De 
geulen lopen vol met sediment vanuit slikken en platen: de Oosterschelde lijdt aan 
‘zandhonger’. Het belangrijkste ecologische gevolg hiervan is het gestage verdwijnen 
van ondiep intergetijdengebied (platen en slikken). Op dit moment is het habitattype 
nog op orde, maar op lange termijn zal zandhonger zorgen voor een verslechtering van 
dit habitattype [16]. Er loopt op dit moment een project om de effecten van de 
zandhonger in de Oosterschelde aan te pakken. Er wordt op enkele locaties 
getijdennatuur gerealiseerd, maar de belangrijkste bijdrage zal op termijn geleverd 
worden door de uitvoering van MIRT-project zandhonger fase I. Door zandsuppletie 
op de Roggenplaat vindt dan verslechtering van de buitendijkse habitattypen op termijn 
niet plaats. Hiermee worden op korte termijn de instandhoudingsdoelstellingen 
geborgd [16]. 

6.1 Fysiek ruimtebeslag 

6.1.1. Natura 2000-gebied 
Oosterschelde 
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In de passende beoordeling wordt er van uitgegaan dat aangebracht hardsubstraat geen 
deel kan uitmaken van het habitattype H1160 Grote baaien. De bestortingen in het 
plangebied zorgen daarom voor een afname aan oppervlakte H1160 Grote baaien.  
 
De afname aan oppervlakte H1160 Grote baaien door de bestortingen is zeer beperkt. 
De stortingen vinden plaats binnen een maximaal oppervlak van 14 ha binnen de 
Oosterschelde. Deze 14 ha betreft 0,04 % van de totale oppervlakte van 35.100 ha.  
 
De huidige ecologische kwaliteit van het te bestorten gebied is niet bekend. De hoge 
dynamiek rond de kering zorgt waarschijnlijk voor een slecht vestigingsklimaat voor 
flora en fauna soorten waardoor het habitat ter plaatse weinig ecologische waarde 
heeft. Doordat er ter plaatse van de ontgrondingskuilen sprake is van hoge 
stroomsnelheden en het diepe kuilen betreft van meer dan 20 meter diep, wordt de kans 
zeer gering geacht dat er door de bestortingen in de ontgrondingskuilen fysieke 
aantasting van H1160 plaatsvindt. 
 
Om dit vermoeden te bevestigen wordt er vanuit het zorgvuldigheidsprincipe 
voorgesteld om voorafgaand aan de bestortingen een viertal willekeurige T0 metingen 
te doen. Door middel van een bodembemonstering op een aantal dynamische, te 
bestorten plekken kan de kwaliteit van het habitattype ter plaatse worden beoordeeld. 
De kwaliteit van het habitat ter plaatse kan ontleend worden aan het profiel van het 
habitattype H1160 Grote baaien.  
Aanwezige soorten in het bodem monster kunnen vergeleken worden met de 
kenmerkende bodemsoorten van grote baaien zoals: zeeanjelier, wadpier, 
schelpkokerworm, zandzager, zeeduizendpoot, gewone strandkrab, buldozerkreeftje, 
groot zeegras, klein zeegras, kokkel en mossel.  
 
Wanneer het te bestorten habitat niet voldoet aan de kenmerken van habitattype H1160 
Grote baaien worden significant negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelstellingen van het habitattype H1160 Grote baaien (behoud 
oppervlakte en verbetering kwaliteit) definitief uitgesloten. 
 
Wanneer het te bestorten habitat wel voldoet aan de kenmerken van het habitattype 
H1160, is op basis van de T0 meting een nadere effectanalyse nodig en mogelijk een 
opgave tot natuurcompensatie. Het habitattype H1160 Grote baaien komt alleen voor in 
de Oosterschelde en is daarmee op Europees niveau zeldzaam. Significant negatieve 
effecten van een mogelijk (zeer geringe) fysieke aantasting kunnen daarmee niet 
zondermeer worden uitgesloten. 
 
Bestortingen rond de Oosterscheldekering beslaan zonder uitzondering allemaal het 
habitattype H1110 Permanent overstroomde zandbanken. Praktisch al het 
oppervlaktewater binnen de Voordelta behoort tot dit habitattype. De 
instandhoudingsdoelstellingen voor dit habitattype is behoud van oppervlak en behoud 
van kwaliteit. Voor dit habitattype is de landelijke staat van instandhouding als matig 
gunstig weergegeven [18], [6]. Doelbereik van oppervlak van het habitattype H1110 
Permanent overstroomde zandbanken kan gekarakteriseerd worden als: 1) behoud van 
oppervlak zonder Maasvlakte 2, én 2) de realisatie van een kwaliteitsverbetering in het 
bodembeschermingsgebied. Het oppervlak is gelijk gebleven. Er is de afgelopen jaren 

6.1.2. Natura 2000-gebied 
Voordelta 
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vooralsnog geen aantoonbare kwaliteitsverbetering opgetreden in het 
bodembeschermingsgebied. Op dit moment is het daarom onduidelijk of dit deel van 
de doelstelling wordt bereikt. Hier vindt nader onderzoek hier naar plaats [6]. Doordat 
de kwaliteitsverbetering in het bodembeschermingsgebied (nog) niet kan worden 
aangetoond, is het doelbereik van het oppervlak H1110 Permanent overstroomde 
zandbanken momenteel onduidelijk en wordt het geadresseerd als een aandachtspunt 
[6]. Binnen (de directe omgeving van) het plangebied zijn geen 
bodembeschermingsgebieden aanwezig [6]. 
 
Er wordt in deze toetsing de aanname gedaan dat het aangebrachte hardsubstraat geen 
deel uit kan maken van het habitattype H1110 Permanent overstroomde zandbanken. 
De bestortingen in het plangebied zorgen daardoor voor een afname aan oppervlakte 
van dit habitattype. 
 
De afname aan oppervlakte H1110 Permanent overstroomde zandbanken door de 
bestortingen is zeer beperkt. De stortingen vinden plaats binnen een maximaal 
oppervlak van 14 ha binnen de Voordelta. Deze 14 ha betreft 0,017 % van de totale 
oppervlakte van 81.225 ha.  
 
De huidige ecologische kwaliteit van het te bestorten gebied is niet bekend. De hoge 
dynamiek rond de kering zorgt waarschijnlijk voor een slecht vestigingsklimaat voor 
flora en fauna soorten waardoor het habitat ter plaatse weinig ecologische waarde 
heeft. Doordat er ter plaatse van de ontgrondingskuilen sprake is van hoge 
stroomsnelheden en het diepe kuilen betreft van meer dan 20 meter diep, wordt de kans 
zeer gering geacht dat er door de bestortingen in de ontgrondingskuilen fysieke 
aantasting van H1110 plaatsvindt.  
 
Om dit vermoeden te bevestigen wordt er vanuit het zorgvuldigheidsprincipe 
voorgesteld om voorafgaand aan de bestortingen een viertal willekeurige T0 metingen 
te doen. Door middel van een bodembemonstering op een aantal dynamische, te 
bestorten plekken kan de kwaliteit van het habitattype ter plaatse worden beoordeeld. 
De kwaliteit van het habitat ter plaatse kan ontleend worden aan het profiel van het 
habitattype H1110 Permanent overstroomde zandbanken.  
 
Aanwezige soorten in het bodem monster kunnen vergeleken worden met de 
kenmerkende bodemsoorten van H1110A &B zoals: witte dunschaal, wulk, glanzende 
tepelhoorn, halfgeknotte strandschelp, nonnetje, rechts gestreepte platschelp, zaagje, 
grote strandschelp, schelpkokerworm, zandkokerworm, kniksprietkreeftje gewone 
zwemkrab, bulldozerkreeftje, gewone heremietkreeft, hartegel, gewone slangster ect. 
Alle typerende soorten staan beschreven in het habitattype profiel H1110 Permanent 
overstroomde zandbanken.   
 
Wanneer het te bestorten habitat niet voldoet aan de kenmerken van habitattype H1110 
Permanent overstroomde zandbanken worden significant negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelstellingen van het habitattype H1110 (behoud oppervlakte en 
behoud kwaliteit) definitief uitgesloten. 
 
Wanneer het te bestorten habitat wel voldoet aan de kenmerken van het habitattype 
H1110, is op basis van de T0 meting een nadere effectanalyse nodig en mogelijk een 
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opgave tot natuurcompensatie. De staat van instandhouding van het habitattype H1110 
Permanent overstroomde zandbanken is matig gunstig. Significant negatieve effecten 
van een mogelijk (zeer geringe) fysieke aantasting kunnen daarmee niet zondermeer 
worden uitgesloten. 
 
Het plangebied grenst aan het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Er treedt als 
gevolg van de voorgenomen werkzaamheden geen ruimtebeslag op dit gebied op. 
Significant negatieve effecten als gevolg van ruimtebeslag op de 
instandhoudingsdoelstellingen zijn uitgesloten. 
 
 
 
 
H1160 Grote baaien 

Gedurende de werkzaamheden kan er enige verstoring plaatsvinden van typische 
soorten van het habitattype H1160 Grote baaien (diverse soorten vissen, weekdieren, 
kreeftachtige en borstelwormen). Het gaat om een tijdelijke verstoring en de verstoring 
vindt hooguit plaats in een zeer klein deel van de totale omvang van het habitattype.  
De verstoring is beperkt omdat de stortlocaties vanwege de sterke stroming en erosie 
nauwelijks van belang zijn voor levensgemeenschappen onder water. Significant 
negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstelling van het habitattype H1160 Grote 
baaien zijn uitgesloten. Effecten van fysieke aantasting door de bestortingen 
(ruimtebeslag) zijn beschreven in paragraaf 6.1.1.  

Noordse woelmuis 

De noordse woelmuis komt binnendijks voor op Schouwen Duivenland. Het 
plangebied zelf is niet geschikt voor deze soort. Gezien de aard van de werkzaamheden 
en de ligging van het plangebied worden geen negatieve effecten door verstoring op de 
noordse woelmuis verwacht. Negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen 
van de noordse woelmuis door verstoring treden dan ook niet op. 

Zeezoogdieren 

Voor de zeezoogdieren geldt dat ze relatief gevoelig zijn voor verstoring door geluid, 
met name geldt dit voor rustende zeehonden (gewone en grijze).  
 
Rustende zeehonden 
De Roggenplaat wordt door belangrijke aantallen gewone zeehonden gebruikt als 
rustplaats. De minimale afstand van de stortlocaties tot de Roggenplaat bedraagt 2,0 
km. Deze afstand is groter dan de gehanteerde maximale verstoringsafstand van 1,5 
km. Op deze afstand zijn effecten door verstoring uit te sluiten [19]. Ook de incidenteel 
gebruikte Neeltje Jans plaat ligt met ruim 2,5 km op voldoende afstand van de 
stortlocaties. Verstoring van rustende zeehonden door varende schepen is ook uit te 
sluiten doordat de  stortschepen altijd via normale vaarroutes (tussen rode en groene 
betonning) zullen varen, pas wanneer de schepen nabij mogelijke stortlocaties zijn 
(diep water en dus geen mogelijkheden voor rustende zeehonden) zullen ze mogelijk 
verboden vaargebied bevaren (met ontheffing van RWS mag Opdrachtnemer er varen). 
Dit betekent dat er geen extra verstoring optreedt als gevolg van de vaarbewegingen in 
de Oosterschelde. Negatieve effecten op rustende zeehonden zijn daarmee uitgesloten.  
 

6.1.3. Natura 2000-gebied 
Kop van Schouwen 

 
6.2 Verstoring door licht, 

geluid, trillingen en 
optische verstoring 

6.2.1. Natura 2000-gebied 
Oosterschelde 
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Significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstelling van gewone zeehond 
(behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie ten 
behoeve van een regionale populatie van ten minste 200 exemplaren in het 
Deltagebied) door verstoring zijn uitgesloten. 
 
De grijze zeehond is opgenomen in het Ontwerp-wijzigingsbesluit [9]. De 
Oosterschelde is van matig belang voor de grijze zeehond, het overgrote deel van de 
grijze zeehonden komt voor in de Voordelta. In 2015/2016 werden maximaal 15 grijze 
zeehonden geteld in de Oosterschelde [1]. Gezien de schaal van het gebied en het zeer 
gelimiteerde aantal dieren in de Oosterschelde worden er geen effecten op de grijze 
zeehond verwacht. De meest gebruikte rustplaatsen zijn op voldoende afstand van de 
werkzaamheden waardoor er geen verstoring op treedt. Bovendien geldt dat de 
werkzaamheden tijdelijk zijn en er maar een beperkt aantal malen per dag (maximaal 
vier keer per dag) trillingen of onderwatergeluid wordt veroorzaakt. Significant 
negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstelling van de grijze zeehond uit het 
Ontwerp-wijzigingsbesluit (behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud 
populatie) zijn daarom uitgesloten. 
 
Foeragerende zeehonden (gewone en grijze) & bruinvis 
Er vindt regelmatig uitwisseling van zeehonden en bruinvissen plaats tussen de 
Oosterschelde en Voordelta. Dit betekent dat de dieren daarvoor de 
Oosterscheldekering passeren en dat ze tijdens werkzaamheden in het gebied met de 
stortingen kunnen voorkomen. Troebelingen en onderwatergeluid kunnen daarbij dus 
mogelijk invloed hebben op het voorkomen.  
Echter, zoals ook eerder onderbouwd door de voorgaande passende beoordeling, 
veroorzaakt de Oosterscheldekering zelf  veel onderwatergeluid door de hoge 
doorstroomsnelheid [13]. Deze continue verstoring van onderwatergeluid nabij de 
Oosterscheldekering belet zeehonden blijkbaar niet de kering regelmatig te passeren.  
 
Vanwege het tijdelijke en periodieke karakter (max. 2 uur achter elkaar) van de 
bestortingen kan gesteld worden dat migratie van zeezoogdieren niet zodanig wordt 
beïnvloed dat populaties negatief worden beïnvloed. Individuele exemplaren zijn zo 
mobiel dat zij bij uitvoering van de bestortingen eenvoudig een rustiger plek in het 
water kunnen opzoeken en niet door de bestortingen geraakt zullen worden. 
 
Significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van gewone 
zeehond, grijze zeehond en bruinvis in de Oosterschelde door verstoring door de 
bestortingen zijn uitgesloten. Ook wordt de verbeteropgave van gewone zeehond niet 
belemmerd. 

Fint 

De fint is opgenomen in het Ontwerp-wijzigingsbesluit [9]. De soort staat vermeld als 
verdwenen uit Nederland in de Rode lijst voor beschermde soorten. Estuaria zijn 
belangrijk voor zeetrekvissen doordat deze de overgang van zout naar zoet faciliteren. 
Fint ondervindt mogelijk effecten door onderwatergeluid. De stortlocaties vormen 
daarentegen een zeer klein deel van het leefgebied van deze soort. Er is in de huidige 
situatie al een aanzienlijke mate van verstoring door onderwatergeluid door 
scheepvaartverkeer. Ook de Oosterscheldekering draagt bij aan de 
achtergrondbelasting van geluid. De werkzaamheden zijn tijdelijk, en slechts op enkele 
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plaatsen tegelijk. Er is geen sprake van een continue verstoring. Significante negatieve 
effecten op aantallen van de fint in de Oosterschelde zijn daarom uit te sluiten. 
Significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstelling voor de fint uit het 
Ontwerp-wijzigingsbesluit (behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud 
populatie) zijn uitgesloten. 

Broedvogels 

De volgende vijf telgebieden vallen direct binnen de invloedssfeer van het te bestorten 
gebied:  
1) Kamperland, De Banjaard;  
2) Werkeiland Neeltje Jans;  
3) Werkeiland Roggenplaat;  
4) Westenschouwen, aanzet stormvloedkering;  
5) Westenschouwense inlaag.  
 
In tabel 6.1 zijn de aantal broedgevallen van de voor het Natura 2000-gebied 
Oosterschelde aangewezen vogelsoorten in deze telgebieden weergegeven.  
 
Tabel 6.1: Vogelsoorten per verstoringsgevoelig telgebied 
Soorten per telgebied in 2017 Bontbekplevier Dwergstern Visdief Kluut 

Kamperland, De Banjaard 1 - - - 

Oosterschelde, Werkeiland Neeltje Jans 6 2 33 - 

Oosterschelde, Werkeiland Roggenplaat 3 - - - 

Westenschouwen, Aanzet Stormvloedkering 1 - - - 

Westenschouwen, inlaag - - 11 12 

 
Krijgsveld et al, 2008 [15] heeft in een studie onderzocht wat kritische 
verstoringsafstanden zijn per soort. Er is in deze studie ook gekeken naar het type 
verstoring (wandelaar, motorboot, auto, etc.). Gebaseerd op de verstoringsafstanden 
van een motorboot is er bekeken of effecten wel of niet uit te sluiten zijn (tabel 6.2).  
 
Tabel 6.2: Verstoringsafstanden per soort [15]. 
Soort Verstoringsafstand 
Bontbekplevier (plevieren) 400m 
Dwergstern (sterns) 275m 
Visdief (sterns) 275m 
Kluut  400m 
 
Omdat er niet van tevoren niet duidelijk te bepalen is waar bestort gaat worden, wordt 
de rand van het bestortingsgebied gehanteerd als dichtstbijzijnde stortlocatie.   
Daardoor kunnen effecten van verstoring niet uitgesloten worden op de aanwezige 
broedparen bontbekplevier, kluut, visdief en dwergstern.  
 
Effecten kunnen uitgesloten worden wanneer tijdens het broedseizoen, de periode 15 
maart – 1 september, met een zonering wordt gewerkt. Er kan gewerkt worden als er 
tijdens het broedseizoen rekening wordt gehouden met een bufferzone van 250m tot 
het dichtstbijzijnde broedgebied (de kustlijn). Er zal dan geen verstoring plaats vinden 
waardoor negatieve effecten uitgesloten kunnen worden.  
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Wanneer vooraf is vastgesteld dat geen van de eerder genoemde soorten binnen de 
verstoringsafstand broedt kunnen negatieve effecten op broedvogels ook uitgesloten 
worden, en mag er gewoon gewerkt worden (tabel 6.2).  
 
De overige aangewezen broedvogelsoorten van het Natura 2000-gebied Oosterschelde 
(bruine kiekendief, grote stern, noordse stern en strandplevier) broeden niet in de 
nabijheid van de stortlocaties. Effecten van verstoring op deze soorten zijn uit te 
sluiten. 

Foerageergebied 

Binnen het plangebied kan er foerageergebied voorkomen voor visdief, dwergstern, 
grote stern en noordse stern. Deze vogels broeden in de ruime omgeving van het 
plangebied. Tijdens het foerageren zijn deze vogels minder gevoelig voor verstoring 
[15].  
De stortlocaties en directe omgeving vormen slechts een marginaal deel van het totale 
beschikbare foerageergebied. Daarnaast vinden bestortingen alleen plaats in periodes 
van 2 uur rond de kentering van het tij. Het grootste deel van de tijd vinden er geen 
werkzaamheden plaats. Daarnaast wordt ook de kwaliteit van het foerageergebied 
(beschikbare vis) niet aangetast.  
Omdat: 

 de foeragerende vogelsoorten minder gevoelig voor verstoring zijn, 
 de stortlocaties slechts een marginaal deel van het totale beschikbare 

foerageergebied vormen, 
 de stortingen alleen plaats vinden in de periodes van 2 uur rond de kentering 

van het tij, 
 de kwaliteit van het foerageergebied (beschikbare vis) niet wordt aangetast, 

 
worden geen effecten op aantallen broedvogels verwacht en zijn significant negatieve 
effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van (foeragerende) visdief, dwergstern, 
grote stern en noordse stern uitgesloten.  
In de directe omgeving van het plangebied bestaat een belangrijk plaats voor ruiende 
strandplevieren (zie figuur 6.1). Hoewel de staat van instandhouding van deze soort 
negatief is worden er geen negatieve effecten op deze soort verwacht. De ruiplaats 
bevindt zich niet nabij het bestortingsgebied. Er worden ook geen negatieve effecten 
verwacht ten gevolge van het toegenomen vaarverkeer. Door de beperkte omvang van 
het project wordt ook de herstelopgave van de strandplevier niet belemmerd. 
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Figuur 6.1: Zomerhoogwatervluchtplaatsen voor strandplevier (bron: 
Rijkswaterstaat).  

Conclusie broedvogels 

In tabel 6.3 is een samenvatting gegeven van effecten op de aangewezen 
broedvogelsoorten als gevolg van verstoring door de stortingen. Voor kluut, 
bontbekplevier, visdief en dwergstern zijn significant negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelstelling uitgesloten indien mitigerende maatregelen worden 
genomen. 
 
Tabel 6.3: Effecten op aangewezen broedvogelsoorten 
Soort Effect op instandhoudingsdoelstelling 
A081 - Bruine 
Kiekendief 

Geen 

A132 - Kluut Geen, mits mitigerende maatregelen worden genomen 
A137 - Bontbekplevier Geen, mits mitigerende maatregelen worden genomen 
A138 - Strandplevier Geen 
A191 - Grote stern Geen  
A193 - Visdief Geen, mits mitigerende maatregelen worden genomen 
A194 - Noordse Stern Geen  
A195 - Dwergstern Geen, mits mitigerende maatregelen worden genomen 

Mitigerende maatregelen broedvogels Oosterschelde 

Voor de werkzaamheden worden onderstaande bijzondere mitigerende maatregelen 
voorgesteld. De maatregelen hebben alleen betrekking op de voorgenomen ingreep: 

- het heeft de voorkeur dat werkzaamheden ter hoogte van Kamperland, De 
Banjaard, Werkeiland Neeltje Jans, Werkeiland Roggenplaat, 
Westenschouwen, aanzet stormvloedkering en Westenschouwense inlaag, 
tijdens het broedseizoen, de periode 15 maart – 1 september, worden 
uitgevoerd met een zonering. Er kan gewerkt worden als er tijdens het 
broedseizoen rekening wordt gehouden met een bufferzone van 250m tot het 
dichtstbijzijnde broedgebied (de kustlijn). Er zal dan geen verstoring plaats 
vinden waardoor negatieve effecten uitgesloten kunnen worden.  

- Indien het voorgaande niet mogelijk is en werkzaamheden binnen de 
bufferzone van 250m aanvangen binnen het broedseizoen (15 maart – 1 
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september), dient voorafgaand aan de werkzaamheden eerst gecontroleerd te 
worden of er binnen de verstoringsafstand mogelijk broedgevallen van 
bontbekplevier, dwergstern, kluut, en visdief voorkomen. Zo ja, dan dienen er 
maatregelen getroffen te worden om te voorkomen dat deze broedgevallen 
verstoord worden. 

Niet broedvogels 

Er is op basis van de gemiddeld aanwezige aantallen vogels in de ruime omgeving van 
het plangebied een effecten analyse gedaan. Hierbij is de potentiële verstoring bepaald 
aan de hand van leefgebiedfuncties en potentiele verstoringsafstanden. Er zijn binnen 
de beschikbare vogelteldata geen detailgegevens van overtijende en foeragerende 
vogels beschikbaar. Het is daarom niet mogelijk om een verschil in effect aan te geven 
op overtijdende vogels en op foeragerende vogels. Er is daarom per gebiedsfunctie 
beschreven of de werkzaamheden wel of geen effect hebben op 
instandhoudingsdoelstellingen van niet-broedvogels. 

Functie tijdens laagwater  

Rond de projectlocaties is aan de landzijde vrijwel geen slik of schor aanwezig. Het 
plangebied bevat voornamelijk open water en is van weinig belang voor foeragerende 
vogels. Langs de oeverzone wordt, door een beperkte aanwezigheid aan slikken of 
schorren, een klein aantal foeragerende vogels verwacht. 
Wanneer er besloten wordt om dicht langs de kust te bestorten kan er sprake zijn van 
een periode van maximaal enkele weken waarin relatief kleine aantallen 
bontbekplevier, bonte strandloper, drieteenstrandloper, kanoetstrandloper, rosse grutto, 
scholekster, wulp en zilverplevier moeten uitwijken naar overige gebieden binnen de 
Oosterschelde.  
Echter, de bestortingen betreffen een tijdelijke verstoring van een zeer klein 
oppervlakte binnen het Natura 2000-gebied Oosterschelde. In de directe en ruime 
omgeving zijn voldoende alternatieve locaties aanwezig waar soorten kunnen 
foerageren en rusten. Voorbeelden hiervan zijn de Neeltje Jansplaat en de Roggenplaat 
(buitendijks) en de Westenschouwense en Koudekerkse inlagen (binnendijks).   
Tijdens laagwater worden hierdoor significant negatieve effecten op de aangewezen 
niet-broedvogels uitgesloten. 

Functie tijdens hoogwater 

In de directe omgeving van de projectlocatie bestaan de belangrijkste 
hoogwatervluchtplaatsen voor steltlopers als scholekster en bonte strandloper uit de 
Werkeilanden Neeltje Jans en Roggenplaat, de Neeltje Jansplaat, de Roggenplaat en de 
binnendijkse inlagen. Voor een groot deel liggen deze gebieden buiten de invloedsfeer 
van de voorgenomen werkzaamheden. Daarnaast zijn er in de omgeving voldoende 
alternatieve locaties waar naar kan worden uitgeweken. Langs een groot gedeelte van 
de kustlijn van de Oosterschelde liggen hoogwatervluchtplaatsen. Als de 
werkzaamheden aanvangen bij hoogwater zullen vogels uitwijken naar andere 
dijkdelen buiten de verstoringzone. Alternatieve locaties zijn onder meer delen van de 
Neeltje Jansplaat en de Roggenplaat (buitendijks) en de Westenschouwense en 
Koudekerkse inlagen (binnendijks) buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden. 
Tijdens hoogwater treden hierdoor geen significant negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelstellingen van de aangewezen niet-broedvogels op. 
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Functie van het open water 

De bestortingen van het openwater rond de Oosterscheldekering zal enkele weken 
duren. Gedurende deze tijd zal er sprake zijn van een periode waarin kleinere aantallen 
aanwezige vogels moeten uitwijken naar overige delen van de Oosterschelde die buiten 
de invloedsfeer van de werkzaamheden liggen om te foerageren en te rusten. 
Waarschijnlijk betreffen het aalscholvers, bergeenden, rotganzen en wilde eenden, in 
de winter vormen deze soorten grote groepen op het water. Echter deze grote groepen 
vormen doorgaans niet op de locaties van de bestortingen. Deze zijn namelijk 
onbeschut en onderhevig aan veel dynamiek. In de realiteit zullen deze groepen in 
andere delen van de Oosterschelde vormen en dus ook geen negatieve effecten 
ondervinden van de bestortingen.  
De verstoring betreft slechts een zeer klein deel van het Oosterschelde gebied. Door de 
stroming is het plangebied al van mindere kwaliteit als foerageergebied en rustgebied. 
Daarnaast gaat het om tijdelijke werkzaamheden. Er kan alleen gewerkt worden twee 
uur rond kentering. Bovendien nemen de werkzaamheden maar enkele weken in 
beslag. Na uitvoering van de werkzaamheden is het plangebied weer geschikt als 
foerageergebied en rustgebied. Van permanente effecten is geen sprake.  
Omdat: 

 Het maar gaat om een klein gedeelte van de Oosterschelde; 
 Het plangebied door de stroming al van mindere kwaliteit is als 

foerageergebied en rustgebied; 
 Het tijdelijke werkzaamheden betreffen (2 uur rond kentering en enkele weken) 
 Er geen permanente effecten optreden. 

treden er als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden geen significante negatieve 
effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van aangewezen niet-broedvogels op. 
 
Habitattype H1110 Permanent overstroomde zandbanken 

Gedurende de werkzaamheden kan er enige verstoring plaatsvinden van typische 
soorten van het habitattype H1110 Permanent overstroomde zandbanken (diverse 
soorten wormen, kreeftachtigen, schelpdieren, vissen, zeevogels en zeezoogdieren). 
Het gaat om een tijdelijke verstoring en de verstoring vindt hooguit plaats in een zeer 
klein deel van de totale omvang van het habitattype. De verstoring is beperkt omdat de 
stortlocaties vanwege de sterke stroming en erosie nauwelijks van belang zijn voor 
levensgemeenschappen onder water. Vissen en zeezoogdieren hebben daarnaast 
voldoende ruimte om uit te kunnen wijken naar plaatsen die niet verstoord worden. 
Ook hier geldt dat de werkzaamheden tijdelijk zijn en er maar een beperkt aantal malen 
per dag (maximaal vier keer per dag) trillingen of onderwatergeluid wordt veroorzaakt. 
Geluid en trillingen worden op een dusdanig kleine afstand gedempt en binnen de 
achtergrondbelasting opgenomen dat er geen wezenlijk effect optreedt. Effecten van  
fysieke aantasting door de bestortingen (ruimtebeslag) zijn beschreven in paragraaf 
6.1.2 

Vissen 

De Voordelta is als Natura 2000-gebied aangewezen voor vier trekvissen: fint, 
zeeprik, rivierprik en elft. De volwassen dieren van deze trekvissen leven in zout water, 
maar zij planten zich voort in zoet rivierwater. Estuaria zijn belangrijk voor 
zeetrekvissen doordat deze de overgang van zout naar zoet faciliteren.  
Fint, zeeprik, rivierprik en elft ondervinden mogelijk effecten door onderwatergeluid. 
De stortlocaties vormen daarentegen een zeer klein deel van het leefgebied van deze 

6.2.2. Natura 2000-gebied 
Voordelta 
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soorten. Er is in de huidige situatie al een aanzienlijke mate van verstoring door 
onderwatergeluid door scheepvaartverkeer. Ook de Oosterscheldekering draagt bij aan 
de achtergrondbelasting van geluid. De werkzaamheden zijn tijdelijk, en slechts op 
enkele plaatsen tegelijk. Er is geen sprake van een continue verstoring. Significante 
negatieve effecten op instandhoudingsdoelstellingen van de fint, zeeprik, rivierprik en 
elft (behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor een uitbreiding van de populatie) in 
de Voordelta zijn daarom uit te sluiten. 

Zeezoogdieren 

Voor de zeezoogdieren geld dat ze relatief gevoelig zijn voor verstoring door geluid, 
met name geldt dit voor rustende zeehonden (gewone en grijze).  
 
Rustende zeehonden 
Belangrijke ligplaatsen voor de gewone en grijze zeehond bevinden zich voor de kust 
van Voorne, Schouwen-Duiveland en op de platen langs de oude Roompot. Deze 
laatste ligplaats ligt op circa 3 km ten westen van het plangebied. Deze afstand is groter 
dan de gehanteerde maximale verstoringsafstand van 1,5 km. Op deze afstand zijn 
effecten door verstoring uit te sluiten [19]. Significant negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelstellingen van grijze en gewone zeehond (respectievelijk behoud 
omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie en behoud omvang en 
verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie) door verstoring zijn 
uitgesloten. 
 
Foeragerende zeehonden (gewone en grijze) & bruinvis 
Gesteld kan worden dat er regelmatig uitwisseling van zeehonden en bruinvissen is 
tussen Oosterschelde en Voordelta. Dit betekent dat de dieren daarvoor de 
Oosterscheldekering passeren en dat ze tijdens werkzaamheden in het gebied met de 
stortingen kunnen voorkomen. Troebelingen en onderwatergeluid kunnen daarbij dus 
mogelijk invloed hebben op het voorkomen.  
Echter, zoals ook eerder onderbouwd door de voorgaande passende beoordeling, de 
Oosterscheldekering veroorzaakt zelf  veel onderwatergeluid door de hoge 
doorstroomsnelheid [13],. 
Deze continue verstoring van onderwatergeluid nabij de Oosterscheldekering belet 
zeehonden blijkbaar niet de kering regelmatig te passeren.  
 
Vanwege het tijdelijke en periodieke karakter (max. 2 uur achter elkaar) van de 
bestortingen kan gesteld worden dat migratie van zeezoogdieren niet zodanig wordt 
beïnvloed dat populaties negatief worden beïnvloed. Individuele exemplaren zijn zo 
mobiel dat zij bij uitvoering van de bestortingen eenvoudig een rustiger plek in het 
water kunnen opzoeken en niet door de bestortingen geraakt zullen worden. 
 
Significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van gewone 
zeehond, grijze zeehond en bruinvis in de Voordelta door verstoring door de 
bestortingen zijn uitgesloten. Ook wordt de verbeteropgave van gewone zeehond en 
bruinvis niet belemmerd. De bruinvis is opgenomen in het Ontwerp-wijzigingsbesluit. 

Niet-broedvogels 

Er is op basis van de gemiddeld aanwezige aantallen vogels in de ruime omgeving van 
het plangebied een effecten analyse gedaan. Hierbij is de potentiële verstoring bepaald 
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aan de hand van leefgebiedfuncties en potentiele verstoringsafstanden. Er zijn binnen 
de beschikbare vogelteldata geen detailgegevens van overtijende en foeragerende 
vogels beschikbaar. Het is daarom niet mogelijk om een verschil in effect aan te geven 
op overtijdende vogels en op foeragerende vogels. Er is daarom per gebiedsfunctie 
beschreven of de werkzaamheden wel of geen effect hebben op 
instandhoudingsdoelstellingen van niet-broedvogels. 

Functie tijdens laagwater  

Als foerageerlocaties bieden de projectlocaties weinig mogelijkheden. In het westelijke 
deel van het plangebied, dat binnen het Natura 2000-gebied Voordelta ligt, zijn geen 
schorren of zandplaten aanwezig. Langs de oeverzone worden daarom kleine aantallen 
foeragerende vogels verwacht. Met name in de winterperiode zal er sprake zijn van 
kleine aantallen oevergebonden soorten zoals drieteenstrandloper en scholekster. 
Mogelijk moeten deze uitwijken naar overige gebieden binnen de Voordelta. Gezien 
het feit dat de werkzaamheden allemaal in een tijdsperiode van weken worden 
uitgevoerd betreft het een tijdelijke verstoring. Binnen het gehele Natura 2000-gebied 
geldt het plangebied als een zeer klein deel van de totale oppervlakte geschikt 
foerageergebied. In de directe en ruime omgeving zijn voldoende alternatieve locaties 
aanwezig waar soorten kunnen foerageren en rusten. Dit geldt onder meer voor de 
nabije stranden zoals dat van Schouwen Duiveland en Walcheren. Tijdens laagwater 
treden hierdoor geen significant negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelstellingen van  de aangewezen niet-broedvogels op. 

Functie tijdens hoogwater 

Voor het Natura 2000-gebied Voordelta geldt hetzelfde als voor de Oosterschelde. In 
de directe omgeving van het plangebied rond de Oosterscheldekering bestaan de 
belangrijkste hoogwatervluchtplaatsen voor steltlopers uit de Werkeilanden Neeltje 
Jans en Roggenplaat. Deze delen bevinden zich buiten de te bestorten delen van het 
plangebied, maar mogelijk wel binnen de verstorende radius van de werkzaamheden.  
Echter, de werkzaamheden worden verspreid over het gebied uitgevoerd in een periode 
van weken. Dit betekent dat de verstoringen gefaseerd plaats zullen vinden.  
Daarnaast geldt dat ook dat er voldoende alternatieve locaties aanwezig zijn om 
tijdelijk naar uit te wijken. Langs een groot gedeelte van de kustlijn van de Voordelta 
liggen hoogwatervluchtplaatsen.  
Als de werkzaamheden aanvangen bij hoogwater zullen vogels uitwijken naar andere 
dijkdelen buiten de verstoringzone. Tijdens hoogwater worden treden hierdoor geen 
significant negatieve effecten op de aangewezen niet-broedvogels op. 

Functie van het open water 

Het open water, waar de stortlocaties deel van uitmaken, is van marginaal belang voor 
niet-broedvogels. Grote aantallen zwarte zee-eenden komen voor in de Banjaard. 
Verder komen lage aantallen eiders en middelste zaagbekken in of nabij de 
stortlocaties voor. In het Natura 2000-gebied Voordelta zullen de bestortingen van het 
open water rond de Oosterscheldekering enkele weken duren. Gedurende deze tijd zal 
er sprake zijn van een periode waarin kleinere aantallen aanwezige vogels moeten 
uitwijken naar overige delen van de Voordelta die buiten de invloedsfeer van de 
werkzaamheden liggen om te foerageren en te rusten. Soorten die mogelijke effecten 
kunnen ondervinden zijn; aalscholvers, bergeenden, smienten, rotganzen en zwarte zee 
eenden. In de winter vormen deze soorten grote groepen op het water.   
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De verstoring betreft slechts een zeer klein deel van de Voordelta. Door de stroming is 
het plangebied al van mindere kwaliteit als foerageergebied en rustgebied. Daarnaast 
gaat het om tijdelijke werkzaamheden. Er kan alleen gewerkt worden twee uur rond 
kentering. Bovendien nemen de werkzaamheden maar enkele weken in beslag. Na 
uitvoering van de werkzaamheden is het plangebied weer geschikt als foerageergebied 
en rustgebied. Van permanente effecten is geen sprake.  
Omdat: 

 Het maar gaat om een klein gedeelte van de Voordelta; 
 Het plangebied door de stroming al van mindere kwaliteit is als 

foerageergebied en rustgebied; 
 Het tijdelijke werkzaamheden betreffen (2 uur rond kentering en enkele weken) 
 Er geen permanente effecten optreden. 

treden er als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden geen significante negatieve 
effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van aangewezen niet-broedvogels op. 
 
Het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen is aangewezen voor de 
Habitatrichtlijnsoorten H1014 nauwe korfslak en H1340 noordse woelmuis. De nauwe 
korfslak is niet gevoelig voor verstoring door geluid. Van de noordse woelmuis is 
onbekend of deze soort gevoelig is voor verstoring. Van de noordse woelmuis is 
bekend dat deze voorkomt op het eiland Schouwen Duivenland. Gezien de ligging van 
het plangebied en de aard van de werkzaamheden wordt er geen verstoring op de 
noordse woelmuis verwacht. Er treden dan ook geen significante negatieve effecten op 
de instandhoudingsdoelstellingen van noordse woelmuis en nauwe korfslak op. 
 
 
Om beter inzicht te krijgen in de eventuele effecten van breuksteen en staalslakken op 
het onderwaterleven in de Oosterschelde loopt vanaf 2009 op een aantal stortlocaties 
een veldmonitoringsprogramma.  
IMARES Wageningen UR heeft onderzoek gepubliceerd wat heeft gekeken naar 
effecten van uitloging op mesocosms (modelecosystemen). Deze mesocosms hadden 
verschillende omstandigheden waardoor er een betere uitspraak gedaan kon worden 
naar de effecten van uitloging op een groot en divers ecosysteem als de Oosterschelde 
[2]  
 
De studie leverde de volgende resultaten op:  

- In de mesocosms met lage verversingssnelheid veroorzaakten de staalslakken 
een duidelijke verhoging van de zuurgraad (pH) en een verhoging van de 
gehalten van de metalen vanadium, barium, aluminium, ijzer, chroom en 
mangaan in de waterkolom). De uitloging is het sterkst gedurende de eerste 6 
weken na het storten. Op verschillende bemonsteringstijdstippen werden 
verhoogde concentraties van vanadium gemeten in zakpijpen, mosselen en zee-
eik en van chroom in mosselen. Het enige biologische effect dat kon worden 
aangetoond in de mesocosms met lage verversingsnelheid betrof de negatieve 
ontwikkeling van de biomassa van de sponzen.  

- In de mesocosms met de hoge verversingsnelheid (realistische situatie voor de 
Oosterschelde) kon geen effect van staalslakken op het ecosysteem worden 
aangetoond. Wel werd gedurende een korte periode (14 dagen) een verhoging 
van de zuurgraad (pH) en van de vanadiumconcentratie in de waterkolom 
geconstateerd.  

6.2.3. Natura 2000-gebied 
Kop van Schouwen 

6.3 Uitstoot schadelijke 
stoffen 

6.3.1. Natura 2000-gebied 
Oosterschelde 
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- De aanwezigheid van breuksteen leidde ongeacht de verversingssnelheid niet 
tot biologische effecten. Bij een lage verversingssnelheid werd in de 
waterkolom alleen voor nikkel een significante verhoging vastgesteld, die ook 
tot uiting kwam in verhoogde gehalten in mosselen en zakpijpen. 

- De ontwikkeling van het ecosysteem in de mesocosms werd op een aantal 
aspecten beïnvloed door de waterverversingsnelheid. Tussen de mesocosms 
met hoge verversingssnelheid ontstonden geen biologische verschillen als 
gevolg van de gebruikte testmaterialen. In de mesocosms met staalslakken 
vond bij de lage verversingssnelheid alleen bij sponzen een gewichtsafname 
plaats. De soortenrijkdom en biodiversiteit van hard-en Hachtsubstraat-
gemeenschappen waren nergens beïnvloed door de testmaterialen, wat overeen 
komt met de resultaten van de veldmonitoringgegevens tot nu toe (2009-2015) 
[2] 

 
In het Besluit Bodemkwaliteit (BKK) worden eisen gesteld aan de maximale uitloging  
van zware metalen uit bouwstoffen. De staalslakken die RWS wil gebruiken voldoen 
allen aan de maximale uitloogeisen. Mogelijke effecten door uitloging worden 
daardoor als gevolg van de bestortingen niet verwacht.  
 
Door uitloging van het te storten granulair materiaal kunnen negatieve effecten 
optreden. In paragraaf 6.3.1 wordt voor het Natura 2000-gebied Oosterschelde 
ingegaan op mogelijke effecten door uitloging. Voor het Natura 2000-gebied Voordelta 
gelden dezelfde effecten (zie paragraaf 6.3.1.). 
 
Binnen het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen vinden geen stortingen plaats. Het 
Natura 2000-gebied Kop van Schouwen grenst echter wel aan het plangebied. Indien 
door uitloging van zware metalen de waterkwaliteit verslechtert, kan dat een negatief 
effect hebben op het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Zoals beschreven bij het 
Natura 2000-gebied Oosterschelde voldoen de staalslakken die RWS aan de maximale 
uitloogeisen. Significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van 
dit gebied treden dan ook niet op. 
 
Voor stikstofdepositie is een berekening in AERIUS gemaakt. Deze is opgenomen in 
bijlage 1. In bijlage 1 zijn de gehanteerde methodiek en de resultaten uitgebreid 
weergegeven. Hieronder wordt per Natura 2000-gebied een samenvatting gegeven. 
 
In tabel 6.4 zijn de kritische depositiewaarden van de habitattypen in het Natura 2000-
gebied Oosterschelde weergegeven. Het Natura 2000-gebied Oosterschelde is 
aangewezen voor verschillende habitattypen die gevoelig zijn voor stikstofdepositie.  
Met name de habitattypen H2130A Grijze duinen (kalkrijk) en H7140B Overgangs- en 
trilvenen (veenmosrietlanden) zijn zeer gevoelig voor stikstofdepositie. Deze 
habitattypen liggen verder dan 5 km van het plangebied. 
In het Natura 2000-gebied Oosterschelde zijn er geen stikstofgevoelige leefgebieden 
relevant voor soorten waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen [17].  
 

6.3.2. Natura 2000-gebied 
Voordelta 

6.3.3. Natura 2000-gebied 
Kop van Schouwen 

6.4 Stikstofdepositie 

6.4.1. Natura 2000-
Oosterschelde 
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Tabel 6.4: Kritische depositiewaarden habitattypen waarvoor het Natura 2000-gebied 
Oosterschelde is aangewezen. # gebieden uit het ontwerpwijzigingsbesluit [18]. 
Habitattypen KDW (mol N/ha/jr) Gevoeligheid 
H1160 - Grote baaien >2.400 Minder/niet gevoelig 
H1310A - Zilte pionierbegroeiingen 
(zeekraal) 

1.643 Gevoelig 

H1310B - Zilte pionierbegroeiingen 
(zeevetmuur)# 

1.500 Gevoelig 

H1320 - Slijkgrasvelden 1.643 Gevoelig 
H1330A - Schorren en zilte 
graslanden (buitendijks) 

1.571 Gevoelig 

H1330B - Schorren en zilte 
graslanden (binnendijks) 

1.571 Gevoelig 

H2130A - *Grijze duinen (kalkrijk)# 1.071 Zeer gevoelig 
H2160 – Duindoornstruwelen# 2.000 Gevoelig 
H7140B - Overgangs- en trilvenen 
(veenmosrietlanden) 

714 Zeer gevoelig 

H7210 - *Galigaanmoerassen# 1.571 Gevoelig 
 
Om mogelijke effecten op stikstofgevoelige habitattypen te bepalen is een AERIUS 
berekening uitgevoerd (zie bijlage 1). Hierin is naar voren gekomen dat er een kleine 
toename optreedt op het habitattype H1330B- Schorren en zilte graslanden. Deze 
toename leidt echter niet tot een overschrijding van de kritische depositiewaarde van 
dit habitattype. Op overige habitattypen treedt er geen toename aan stikstofdepositie 
op. 
 
In tabel 6.5 zijn  de kritische depositiewaarden van de habitattypen in het Natura 2000-
gebied Voordelta weergegeven. Het Natura 2000-gebied Voordelta is niet aangewezen 
voor habitattypen die zeer gevoelig zijn voor stikstofdepositie. Wel zijn er meerdere 
habitattypen aanwezig die gevoelig zijn voor stikstofdepositie. Dit zijn H1310 Zilte 
pionierbegroeiingen (subtype A en B), H1320 Slijkgrasvelden, H1330A Schorren en 
zilte graslanden (buitendijks), H2110 Embryonale duinen en H2120 Witte duinen#. 
Deze habitattypen komen niet binnen een straal van 5 km rond het plangebied voor 
 
Tabel 6.5: Kritische depositiewaarden habitattypen waarvoor het Natura 2000-gebied 
Voordelta is aangewezen. # gebieden uit het ontwerpwijzingingsbesluit [18]. 
Habitattypen KDW (mol N/ha/jr) Gevoeligheid 
H1110A - Permanent overstroomde 
zandbanken (getijdengebied) 

>2.400 Minder/niet gevoelig 

H1110B - Permanent overstroomde 
zandbanken (Noordzee-kustzone) 

>2.400 Minder/niet gevoelig 

H1140A - Slik- en zandplaten 
(getijdengebied) 

>2.400 Minder/niet gevoelig 

H1140B - Slik- en zandplaten 
(Noordzee-kustzone) 

>2.400 Minder/niet gevoelig 

H1310A - Zilte pionierbegroeiingen 
(zeekraal) 

1.643 Gevoelig 

H1310B - Zilte pionierbegroeiingen 1.500 Gevoelig 

6.4.2. Natura 2000-gebied 
Voordelta 
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Habitattypen KDW (mol N/ha/jr) Gevoeligheid 
(zeevetmuur) 
H1320 - Slijkgrasvelden 1.643 Gevoelig 
H1330A - Schorren en zilte 
graslanden (buitendijks) 

1.571 Gevoelig 

H2110 - Embryonale duinen 1.429 Gevoelig 
H2120 - Witte duinen# 1.429 Gevoelig 
 
Om mogelijke effecten op stikstofgevoelige habitattypen te bepalen is een AERIUS 
berekening uitgevoerd (zie bijlage 1). Hierin is naar voren gekomen dat er een kleine 
toename optreedt op het habitattype H2110 – Embryonale duinen. Deze toename leidt 
echter niet tot een overschrijding van de kritische depositiewaarde van dit habitattype. 
Op overige habitattypen treedt er geen toename aan stikstofdepositie op. 
 
In tabel 6.6 zijn de kritische depositiewaarden van de habitattypen waarvoor het Natura 
2000-gebied Kop van Schouwen is aangewezen weergegeven. Het Natura 2000-gebied 
Kop van Schouwen is aangewezen voor verschillende habitattypen die gevoelig en zeer 
gevoelig zijn voor stikstofdepositie. Het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige habitattype 
waarvoor dit Natura 2000 gebied is aangewezen ligt op circa 50 meter van het 
plangebied. Dit is het habitattype H2120 Witte duinen. 
 
Tabel 6.6: Kritische depositiewaarden habitattypen waarvoor het Natura 2000-gebied 
Voordelta is aangewezen. # gebieden uit het ontwerpwijzingingsbesluit. Voor de 
habitattype H2180A Duinbossen (droog) en H2190A (open water) is de KDW 
afhankelijk van het aanwezige subtype [17]. 
Habitattypen KDW (mol N/ha/jr) Gevoeligheid 
H1330A - Schorren en zilte 
graslanden (buitendijks)# 

1.571 Gevoelig 

H2110 - Embryonale duinen 1.429 Gevoelig 
H2120 - Witte duinen 1.429 Gevoelig 
H2130A - *Grijze duinen (kalkrijk) 1.071 Zeer gevoelig 
H2130B - *Grijze duinen (kalkarm) 714 Zeer gevoelig 
H2130C - *Grijze duinen 
(heischraal) 

714 Zeer gevoelig 

H2150 - *Duinheiden met struikhei 1.071 Zeer gevoelig 
H2160 - Duindoornstruwelen 2.000 Gevoelig 
H2170 - Kruipwilgstruwelen 2.286 Gevoelig 
H2180A - Duinbossen (droog) 1.071/1.429 Zeer gevoelig/gevoelig 
H2180B - Duinbossen (vochtig) 2.214 Gevoelig 
H2180C - Duinbossen 
(binnenduinrand) 

1.786 Gevoelig 

H2190A - Vochtige duinvalleien 
(open water) 

1.000/2.143 Zeer gevoelig/gevoelig 

H2190B - Vochtige duinvalleien 
(kalkrijk) 

1.429 Gevoelig 

H2190C - Vochtige duinvalleien 
(ontkalkt) 

1.071 Zeer gevoelig 

H2190D - Vochtige duinvalleien >2.400 Minder/niet gevoelig 

 
6.4.3. Natura 2000-gebied 

Kop van Schouwen 
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Habitattypen KDW (mol N/ha/jr) Gevoeligheid 
(hoge moerasplanten) 
H6410 - Blauwgraslanden 1.071 Zeer gevoelig 
 
Om mogelijke effecten op stikstofgevoelige habitattypen te bepalen is een AERIUS 
berekening uitgevoerd (zie bijlage 1). Hierin is naar voren gekomen dat er een kleine 
toename optreedt op de habitattypen H2120 – Witte duinen, H2160 – 
Duindoornstruwelen en stikstofgevoelige leefgebied Lg12 – Zoom, mantel en droog 
struweel van de duinen. Lg12 is van belang als leefgebied voor de nauwe korfslak. De 
toename op deze habitattypen en het leefgebied van de nauwe korfslak leidt echter niet 
tot een overschrijding van de kritische depositiewaarde van deze habitattypen en 
leefgebied. Op overige habitattypen en leefgebieden treedt er geen toename aan 
stikstofdepositie op. 
 
 
 
Het Natura 2000-gebied Oosterschelde is aangewezen voor de Habitatrichtlijnsoorten 
H1103 Fint, H1351 bruinvis, H1364 grijze zeehond en H1365 gewone zeehond. Er 
vindt regelmatig uitwisseling plaats tussen de Oosterschelde en de Voordelta door 
zeehonden en bruinvissen. Ook de fint kan de Oosterscheldekering passeren.  
 
Gezien de regelmatige monitoring en de wens snel in te grijpen indien te veel erosie 
wordt geconstateerd, wordt verwacht dat als er bestort moet worden dit kleinere 
vakken betreft en dat per keer de duur van de afzonderlijke bestortingen beperkt blijft 
tot enkele weken maximaal. De storting zelf kan alleen plaats vinden in de twee uur 
rond de kentering. Hierdoor vindt niet over de volle breedte van de 
Oosterscheldekering tegelijk werkzaamheden plaats. De werkzaamheden zijn 
bovendien van korte duur. Er treedt daarom door de voorgenomen werkzaamheden 
geen barrièrewerking op zeehonden, bruinvis en fint op die de Oosterscheldekering 
willen passeren. Significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen 
van de gewone zeehond, grijze zeehond, bruinvis en fint zijn daarom uitgesloten. 
 
Net als voor het Natura 2000-gebied Oosterschelde (zie paragraaf 6.5.1) geldt voor het 
Natura 2000-gebied Voordelta dat er geen significante negatieve effecten door 
barrièrewerking optreden. Er wordt niet over de volle breedte van de 
Oosterscheldekering tegelijk werkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden zijn 
bovendien van korte duur. 
 
Het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen grenst aan het plangebied. Het gebied 
wordt niet door het plangebied doorsneden. Negatieve effecten door barrièrewerking 
op de instandhoudingsdoelstellingen treden dan ook niet op. 
 

6.5 Versnippering 

 
6.5.1. Natura 2000-gebied 

Oosterschelde 

6.5.2. Natura 2000-gebied 
Voordelta 

6.5.3. Natura 2000-gebied 
Kop van Schouwen 
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7 Cumulatie 

Effecten van projecten op Natura 2000-gebieden dienen niet alleen afzonderlijk maar 
ook in combinatie met andere plannen of projecten beoordeeld te worden (art. 2.7 lid 3 
sub a Wet natuurbescherming). De cumulatietoets moet zekerheid verschaffen of het 
bestorten van ontgrondingskuilen in de Oosterscheldekering in combinatie met deze 
andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor de natuurlijke 
kenmerken van de Natura 2000-gebieden Oosterschelde, Voordelta en Kop van 
Schouwen. Leidend hierbij is of de haalbaarheid van de instandhoudingsdoelstellingen 
in gevaar worden gebracht. 
 
Uit een inventarisatie blijkt dat er geen plannen of projecten in voorbereiding zijn 
welke mogelijk effect hebben op de Natura 2000-gebieden Voordelta en Kop van 
Schouwen. Voor het Natura 2000-gebied Oosterschelde zijn de volgende projecten 
beschouwd: 

 Uitvoering compensatiemaatregel cluster 2.2 Oosterschelde; 
 Vooroeververdediging Wemeldinge-Oost & Oost-Bevelandpolder; 
 Windmolenpark Bouwbekken & OSK. 

 
Doordat het bestorten van de ontgrondingskuilen geen negatieve effecten opleveren 
voor broedvogels, niet broedvogels en habitatrichtlijnsoorten, zijn deze effecten niet 
meegenomen in de cumulatie toets.  
 
Ruimtebeslag is wel meegenomen als cumulatief effect omdat vooraf niet met 
volledige zekerheid kan worden uitgesloten dat het bestorten van ontgrondingskuilen 
tot fysieke aantasting leidt van voor de Natura-2000 gebieden Oosterschelde en 
Voordelta aangewezen habitattypen, namelijk respectievelijk H1160 Grote baaien en 
H1110 Permanent overstroomde zandbanken. Daardoor hebben de gecombineerde 
effecten een mogelijk groter effect.  
 
Uitvoering compensatiemaatregel cluster 2.2 Oosterschelde (ADC toets) [20] 

Om de effecten van de zandhonger van de Oosterschelde tegen te gaan wordt in fase 1 
(2015-2025) de Roggenplaat gesuppleerd. Deze werkzaamheden zijn opgenomen in het 
Beheerplan van de Oosterschelde [16]. Door de uitvoering van deze suppletie worden 
op korte termijn de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied 
geborgd. De bestortingen hebben geen negatieve effecten op dit project. 
Er treedt geen cumulatie op in effecten op H1160, omdat met de 
suppletie het oppervlakte H1160 niet verandert. De maatregel beoogt juist de 
kwaliteit van H1160 te verbeteren [20].  

Vooroeververdediging Wemeldinge-Oost & Oost-Bevelandpolder [21 &22] 

Bij deze vooroeverbestortingen vindt er bestorting van ongeveer 8 ha op het 
habitattype H1160 plaats. In de passende beoordeling wordt beoordeeld dat er sprake is 
van een klein, tijdelijk effect.  Dit effect wordt in het licht van de RvS uitspraak 
201307523/1/R2 als niet significant beoordeeld. Uit monitoring is tot nu toe gebleken 
dat sedimentatie van zacht substraat op de tot nu toe aangebrachte bestortingen plaats 
vindt. Voor de nieuwe bestorting moet uit monitoring blijken dat het nieuwe 
kunstmatige hardsubstraat aanslibt tot volwaardig zacht substraat, en de hier getrokken 

7.1 Afweging projecten 

7.2 Afweging effecten 

7.3 Projecten met 
ruimtebeslag 
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conclusies kunnen worden ondersteund. Dit is in lijn met de uitspraak van de RvS 
(uitspraak 201307523/1/R2). Ten aanzien van de overige habitattypen zijn geen 
effecten te voorzien. 

Windmolenpark Bouwbekken & OSK [23] 

Het habitattype H1160 Grote, ondiepe kreken en baaien wordt beïnvloed door de 
mogelijke aanleg van een kabel door de Oosterschelde richting Goes of Zierikzee. 
Deze kabels lopen alleen door het sublitoraal. De aanleg en het opruimen van de kabel 
heeft lokaal een geringe tijdelijke verstoring tot gevolg. Dit effect wordt zeker niet 
significant geacht. De aanwezigheid van de kabel heeft geen effecten. 
 
Door de te bestorten ontgrondingskuilen is er mogelijk sprake van maximaal 14 ha 
fysieke aantasting van H1160 Grote baaien (zie paragraaf 6.1.1). Als gevolg van het 
project vooroeververdediging Wemeldinge-Oost & Oost Bevelandpolder is er sprake 
van ongeveer 8 ha ruimtebeslag op H1160. Samen levert dit een areaal op van 
ongeveer 22 ha aan te bestorten gebied (tabel 7.3). 
 
Tabel 7.3: Optelling van het te bestorten areaal H1160 in de Oosterschelde.  
Gebied Omvang ha 
Oost-Beveland polder 2,31 
Wemeldinge-West 5,65 
Bestortingen ontgrondingskuilen Oosterschelde kering 14 
Totaal te bestorten H1160 21,96 
Totaal areaal H1160 in Oosterschelde 34.100 
 
Voor het project bestorten ontgrondingskuilen Oosterschelde wordt zoals in paragraaf 
6.1.1 is aangegeven de kans zeer gering geacht dat er ter plaatse van de 
ontgrondingskuilen het habitattype H1160 aanwezig is en er fysieke aantasting 
plaatsvindt. Vanuit het zorgvuldigheidsprincipe wordt voorafgaand aan de bestortingen 
een T0 meting gedaan om de kwaliteit van het te bestorten areaal te bepalen. Wanneer 
het te bestorten habitat wel voldoet aan de kenmerken van het habitattype H1160, is op 
basis van de T0 meting een nadere effectanalyse nodig en mogelijk een opgave tot 
natuurcompensatie. Hierbij hoeft geen rekening gehouden te worden met de projecten 
Wemeldinge-Oost en Oost-Bevelandpolder. In de passende beoordeling van deze 
vooroeverbestortingen wordt beargumenteerd dat er sprake is van sedimentatie op het 
hardsubstraat waardoor het verlies van habitat maar tijdelijk is waardoor significant 
negatieve effecten worden uitgesloten [21][22].  
 
  

7.4 Cumulatieve effecten 
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8 Conclusie 

De voorgenomen werkzaamheden vinden plaats binnen de Natura 2000-gebieden 
Oosterschelde en Voordelta. Bovendien grenst het plangebied aan het Natura 2000-
gebied Kop van Schouwen. Uit de effectenanalyse blijkt dat significant negatieve 
effecten op de instandhoudingsdoelstelling van deze gebieden worden uitgesloten mits 
mitigerende maatregelen ten aanzien van aangewezen broedvogels (Oosterschelde) 
worden opgevolgd. Voor mogelijke fysieke aantasting van de habitattypen H1110 
Permanent overstroomde zandbanken (Oosterschelde) en H1160 Grote baaien 
(Oosterschelde) wordt er vanuit het zorgvuldigheidsprincipe voorgesteld om 
voorafgaand aan de bestortingen een achttal willekeurige T0 metingen te doen. 
 
In de onderstaande paragrafen worden per aspect kort de bevindingen weergegeven. 
 
Ruimtebeslag 

In zowel het Natura 2000-gebied Voordelta als Oosterschelde vindt ruimtebeslag 
plaats.  
Bestortingen rond de Oosterscheldekering beslaan het habitattype H1110 Permanent 
overstroomde zandbanken (binnen het Natura 2000-gebied Voordelta) en H1160 Grote 
baaien (binnen het Natura 2000-gebied Oosterschelde).  
 
De afname aan oppervlakte H1110 Permanent overstroomde zandbanken door de 
bestortingen is zeer beperkt. De stortingen vinden plaats binnen een maximaal 
oppervlak van 14 ha binnen de Voordelta. Deze 14 ha betreft 0,017 % van de totale 
oppervlakte van 81.225 ha.  De afname aan oppervlakte H1160 Grote baaien door de 
bestortingen is ook zeer beperkt. De stortingen vinden plaats binnen een maximaal 
oppervlak van 14 ha binnen de Oosterschelde. Deze 14 ha betreft 0,04 % van de totale 
oppervlakte van 35.100 ha.  
 
De huidige ecologische kwaliteit van het te bestorten gebied is niet bekend. De hoge 
dynamiek rond de kering zorgt waarschijnlijk voor een slecht vestigingsklimaat voor 
flora en fauna soorten waardoor het habitat ter plaatse weinig ecologische waarde 
heeft. Doordat er ter plaatse van de ontgrondingskuilen sprake is van hoge 
stroomsnelheden en het diepe kuilen betreft van meer dan 20 meter diep, wordt de kans 
zeer gering geacht dat er door de bestortingen in de ontgrondingskuilen fysieke 
aantasting van H110 en H1160 plaatsvindt. 
 
Om dit vermoeden te bevestigen wordt er vanuit het zorgvuldigheidsprincipe 
voorgesteld om voorafgaand aan de bestortingen een achttal willekeurige T0 metingen 
te doen. Door middel van een bodembemonstering op een aantal dynamische, te 
bestorten plekken kan de kwaliteit van het habitattype ter plaatse worden beoordeeld. 
De kwaliteit van het habitat ter plaatse kan ontleend worden aan de profielen van de 
habitattypen H1110 & H1160.   
 
Wanneer het te bestorten habitat niet voldoet aan de kenmerken van habitattype H1110 
of H1160 worden significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen 
van het habitattype H1110 (behoud oppervlakte en behoud kwaliteit) en van het 
habitattype H1160 (behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit) definitief uitgesloten. 

8.1 Effecten op 
habitattypen 
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Wanneer het te bestorten habitat wel voldoet aan de kenmerken van het habitattype 
H1110 of H1160, is op basis van de T0 meting een nadere effectanalyse nodig en 
mogelijk een opgave tot natuurcompensatie. De staat van instandhouding van het 
habitattype H1110 Permanent overstroomde zandbanken is matig gunstig.  Het 
habitattype H1160 Grote baaien komt alleen voor in de Oosterschelde en is daarmee op 
Europees niveau zeldzaam. Significant negatieve effecten van een mogelijk (zeer 
geringe) fysieke aantasting op deze habitattypen kunnen daarmee niet zondermeer 
worden uitgesloten. 

Verstoring door licht, geluid en trillingen 

Gedurende de werkzaamheden kan er enige verstoring plaatsvinden van typische 
soorten van het habitattype Permanent overstroomde zandbanken (H1110) en Grote 
baaien (H1160) (diverse soorten vissen, weekdieren, kreeftachtige en borstelwormen). 
Er worden geen significant negatieve effecten verwacht op de 
instandhoudingsdoelstellingen van deze habitattypes. Gezien de korte tijdperiode 
waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd, de kwaliteit van het huidige te bestorten 
areaal en gezien de grote van de verstoring in de totale omvang van het habitattype zijn 
significante negatieve effecten uit te sluiten. 

Emissie 

IMARES Wageningen UR heeft onderzoek gepubliceerd wat heeft gekeken naar 
effecten van uitloging op mesocosms (modelecosystemen). In de mesocosms met de 
hoge verversingsnelheid (realistische situatie voor de Oosterschelde) kon geen effect 
van staalslakken op het ecosysteem worden aangetoond [2].  
Op basis van dit onderzoek en op basis van het feit dat het materiaal voldoet aan het 
bodembesluit treden er geen significant negatieve effecten op, op de habitattypen 
H1110 Permanent overstroomde zandbanken en H1160 Grote baaien.    

Uitstoot stikstof 

Op basis van de uitgevoerde AERIUS berekening, treden er geen significant negatieve 
effecten op instandhoudingsdoelstellingen van de aangewezen stikstofgevoelige 
habitattypen van het Natura 2000-gebied Oosterschelde, het Natura 2000-gebied 
Voordelta en het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen op. Voor enkele habitattypen 
en leefgebied van de nauwe korfslak is er wel een kleine toename aan stikstofdepositie. 
Dit leidt echter niet tot een overschrijding van de kritische depositiewaarde (zie bijlage 
I).  
 
De bestortingen bij de Oosterscheldekering hebben geen negatieve gevolgen op de 
instandhoudingsdoelen van de volgende soorten: 
- Noordse woelmuis; 
- Nauwe korfslak. 
 
Op de instandhoudingsdoelstellingen van andere soorten zijn wel effecten maar deze 
zijn niet significant negatief.  
De belangrijke rustplaatsen van zeehonden liggen ver buiten de maximale 
verstoringsafstand van 1,5km. Er wordt daarom geen effect verwacht.  
Voor de foeragerende zeehonden en bruinvissen geldt dat de Oosterscheldekering zelf 
veel onderwatergeluid veroorzaakt door de hoge doorstroomsnelheid. Deze continue 

8.2 Effecten op 
Habitatrichtlijnsoorten 
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verstoring van onderwatergeluid nabij de Oosterscheldekering belet zeehonden in de 
huidige situatie ook niet de kering te passeren. Bovendien gaat het om werkzaamheden 
van tijdelijke en periodieke karakter (max. 2 uur achter elkaar).  
Er zijn daarom geen significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoeltellingen 
van de grijze zeehond, gewone zeehond en de bruinvis.  
 
Voor de aangewezen trekvissen fint, zeeprik, rivierprik en elft treden er geen 
significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van deze soorten 
op door tijdelijk toegenomen onderwatergeluid. De stortlocaties vormen een zeer klein 
deel van het leefgebied van deze soorten. Er is in de huidige situatie al een aanzienlijke 
mate van verstoring door onderwatergeluid door scheepvaartverkeer. Ook de 
Oosterscheldekering zelf draagt door de stroming bij aan de achtergrondbelasting van 
geluid. De werkzaamheden zijn tijdelijk, en slechts op enkele plaatsen tegelijk. Er is 
geen sprake van een continue verstoring. Significante negatieve effecten op 
instandhoudingsdoelstellingen van de fint, zeeprik, rivierprik en elft in de Voordelta en 
Oosterschelde zijn daarom uit te sluiten. 
 
De bestortingen rond de Oosterscheldekering hebben, wanneer de mitigerende 
maatregelen uitgevoerd worden, geen significant negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelstellingen van zowel broedvogels als niet-broedvogels.  
 
De broedvogels bontbekplevier, dwergstern, visdief en kluut broeden waarschijnlijk 
binnen de verstoringsafstand van de werkzaamheden. Dit betekent dat hun broedsucces 
zou kunnen verminderen en dit is in strijd met de instandhoudingsdoelstellingen.  
 
Voor de werkzaamheden worden onderstaande bijzondere mitigerende maatregelen 
voorgesteld. De maatregelen hebben alleen betrekking op de voorgenomen ingreep: 

- het heeft de voorkeur dat werkzaamheden ter hoogte van Kamperland, De 
Banjaard, Werkeiland Neeltje Jans, Werkeiland Roggenplaat, 
Westenschouwen, aanzet stormvloedkering en Westenschouwense inlaag, 
tijdens het broedseizoen, de periode 15 maart – 1 september, worden 
uitgevoerd met een zonering. Er kan gewerkt worden als er tijdens het 
broedseizoen rekening wordt gehouden met een bufferzone van 250m tot het 
dichtstbijzijnde broedgebied (de kustlijn). Er zal dan geen verstoring plaats 
vinden waardoor negatieve effecten uitgesloten kunnen worden.  

- Indien het voorgaande niet mogelijk is en werkzaamheden binnen de 
bufferzone van 250m aanvangen binnen het broedseizoen (15 maart – 1 
september), dient voorafgaand aan de werkzaamheden eerst gecontroleerd te 
worden of er binnen de verstoringsafstand mogelijk broedgevallen van 
bontbekplevier, dwergstern, kluut, en visdief voorkomen. Zo ja, dan dienen er 
maatregelen getroffen te worden om te voorkomen dat deze broedgevallen 
verstoord worden. 

 

8.3 Effecten op 
Vogelrichtlijnsoorten 
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Bijlage I Berekening stikstofdepositie 

Achtergrond 
Rijkswaterstaat is voornemens om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan de 
bodembescherming rondom de Oosterscheldekering. Deze onderhoudswerkzaamheden 
bestaan uit de aanvoer per schip van bestortingsmateriaal dat vervolgens onder de 
laagwaterlijn tegen de bestaande bodembescherming wordt aangelegd. Deze notitie 
dient als bijlage bij de Passende Beoordeling voor deze onderhoudswerkzaamheden. 
Hierbij is onderzocht of deze  werkzaamheden leiden tot extra stikstofdepositie op 
nabijgelegen Natura 2000-gebieden en of deze extra depositie, indien aanwezig, leidt 
tot overschrijding van de kritische depositie waarden van de aangewezen 
natuurwaarden van de betreffende N2000-gebieden.  
In deze notitie worden de opzet, uitgangspunten en resultaten van dit 
stikstofdepositieonderzoek weergegeven.  
 
Opzet 
Voor de bepaling van de stikstofdepositie als gevolg van de bestortingen in de 
Oosterschelde wordt gebruik gemaakt van het wettelijk voorgeschreven rekenmodel 
Aerius (versie M16L). Hierin worden de verschillende bronnen ingevoerd waarna 
Aerius de depositie berekend op nabijgelegen N2000-gebieden. In Aerius zijn de meest 
recente gegevens opgenomen wat betreft uitstoot van emissie veroorzakende 
activiteiten, verspreiding van emissie en de aanwezige natuurwaarden. 
De emissie wordt berekend voor het jaar 2019 waarin wordt begonnen met de  
bestortingen. Dit is tevens het jaar waarin de emissies het hoogst zullen zijn omdat de 
emissies van de in te voeren typen schepen in de toekomst zullen afnemen door 
schonere motoren. 
De bestortingen kunnen plaats vinden in een gebied van 1500 meter aan weerszijden 
van de kering, waarbij in de praktijk de bestortingen in de stroomgaten (Hammen, 
Schaar en Roompot) plaats zullen vinden. In onderstaande afbeelding is dit plangebied 
waarin de bestortingen plaats kunnen vinden weergegeven. 
 



 

 

 
Figuur B1.1: Ligging bestortingslocaties (blauw omrand)  gebaseerd op de shapefile 
‘contourOSK_plangebied’ 
 
Voor de werkzaamheden geldt dat niet alle details op voorhand bekend zijn. Zo zijn de 
exacte stortingslocaties zijn nog niet bekend en ook het te gebruiken materieel is niet 
vastgelegd. Bij dit onderzoek worden daarom enkele aannames gedaan waarbij, binnen 
de aanwezige onzekerheid, een worst-case uitgangspunt wordt gehanteerd. Op deze 
manier wordt een robuuste berekening opgesteld waarbij zekerheid is dat de berekende 
deposities niet hoger uit zullen vallen. 
 
Uitgangspunten 
De hoeveelheid bestortingen binnen het plangebied zullen niet in elk jaar het zelfde 
zijn. Voor dit onderzoek wordt voor de hoeveelheid bestortingen wordt uitgegaan van 
200.000 ton per jaar, dit is de maximale hoeveelheid materiaal die jaarlijks gestort 
wordt. 
Voor het uitvoeren van de bestortingen worden de volgende activiteiten onderscheiden 
welke in Aerius worden ingevoerd: 

1. Aanvoer van bestortingsmateriaal (staalslakken) naar de verschillende havens 
in de Oosterschelde 

2. Overslag van staalslakken vanaf de aanvoerschepen naar depots en van depots 
naar bestortingsschepen in de havens van de Oosterschelde 

3. Manouvreren van de aanvoerschepen en bestortingsschepen in de havens.  
4. Het varen van de bestortingsschepen in het gebied van de stortingslocaties. 
5. Overslag van bestortingsmateriaal vanaf de bestortingsschepen naar het water. 



 

 

Onderstaand worden de verschillende activiteiten toegelicht en is aangegeven hoe deze 
in Aerius zijn ingevoerd. In de uitvoer van Aerius behorend bij deze bijlage is de 
precieze wijze van invoer met locatie en de hoeveelheden verder terug te vinden. 
1. Aanvoer van bestortingsmateriaal 

Aanvoer van staalslakken vindt plaats door middel van schepen met laadvermogen 
veelal variërend van 1500 tot 5000 ton. In Aerius wordt dit ingevoerd als schepen 
van type M7. Voor bepaling van de hoeveelheid schepen wordt uitgegaan van 
schepen met een laadvermogen van 2.000 ton, hetgeen betekent dat er 100 
aanvoerende schepen nodig zijn. 
Aanvoer vindt plaats vanuit België (via kanaal door Zuid-Beveland), vanuit 
Duitsland (vanuit het Hollands Diep) en vanuit IJmuiden in Nederland (vanaf Zee). 
Dit is afhankelijk van het type materiaal en de beschikbaarheid op dat moment. 
Omdat hierdoor niet bekend is in welke verhouding deze aanvoer vanuit de 
verschillende routes plaatsvindt en deze routes ver uit elkaar kunnen liggen, wordt 
er voor gekozen om in Aerius voor elk van deze drie routes een aantal van 40 
aanvoerende schepen aan te houden. In Aerius is dit ingevoerd als een aanlegplaats 
met bijbehorende route, waarbij voor elk van de aanvoerroutes gebruik wordt 
gemaakt van verschillende havens om de uitstoot over het werkgebied te verdelen. 
Voor de verblijftijd van de schepen is hierbij 24 uur aangehouden. 
 
 

2. Overslag van staalslakken vanaf de aanvoerschepen naar de bestortingsschepen 
Voor het overslaan in de havens van het granulaire materiaal waarmee de 
bestortingen worden uitgevoerd wordt uitgegaan van het gebruik van 
overslagkranen met een emissiekarakteristiek volgens EU Stage II Emission 
Standards for Nonroad Diesel Engines met een gemiddeld vermogen van 390 kW. 
Voor het uitvoeren van deze overslag is in Aerius een bedrijfstijd van 5 uur per 
aanvoerschip aangehouden, hetgeen een totale bedrijfsduur van 500 uur oplevert. 
Voor het brandstofverbruik is 12 liter per uur aangehouden, het totale 
brandstofverbruik voor de overslag is derhalve 6000 uur. Dit aantal is verdeeld 
over de drie verschillende havens welke zijn gemodelleerd in Aerius als 
aanvoerlocatie. 

 
3. Manouvreren van schepen in de havens en stilliggen van het bestortingsschip 

Er wordt aangenomen dat de aanvoerschepen van het type M7 15 minuten nodig 
heeft om te manouvreren bij aankomst en vertrek, dus in totaal een half uur per 
aanvoerschip.  
Een schip van type M7 heeft een gemiddeld brandstofverbruik 0,084 kg brandstof 
per kWh en een gemiddeld motorvermogen van 1.425. De bijbehorende NOx 
emissies zijn bepaald uitgaande van een basisemissiefactor voor 
binnenvaartschepen van 44,3 gram NOx/kg 1 brandstof en een correctiefactor van 
1,19 voor de verhoging van de basisemissie die optreedt door lagere belastingen 
dan het Maximale Continue Vermogen (MCR).2  
 

                                                      
1 Tabellenset van het methoden rapport voor de berekening van de emissies door mobiele 
bronnen, versie 2014: t/m definitieve cijfers 2012 - CBS 2014 
2 EMS-protocol; Emissies door verbrandingsmotoren van varende en manoeuvrerende 



 

 

Voor het bestortingschip geldt, afhankelijk van de ligplaats en de stortingslocatie 
een manouvreertijd van maximaal 2 uur van en naar de haven aangehouden per 
bestorting, gemiddeld wordt hiervoor 1 uur aangehouden. Voor het bestortingschip 
is een vermogen aangehouden van 1.545 kW.  Het laadvermogen van de Atlantis 
bedraagt 2520 ton, dit betekent dat voor 200.000 aan bestortingen afgerond 80 
bestortingen nodig zijn. Dit leidt tot emissies zoals berekend in onderstaande tabel.  
 
 
Tabel B1.1: Emissies manouvrerende schepen 

Schip  
Aantal 

schepen / 
jr 

Manouvreren 
uren / jr 

Brandstofverbruik 
kg / jr 

Emissiefactor 
Nox / kg 

brandstof 

Correctie 
emissie bij 
20% MCR 

(-) 

Emissie 
Nox  

(Kg/jr) 

aanvoerschip 
M7 

100 50 1,197 44,3 1,19 63 

bestortingsschip 80 80 2,077 44,3 1,19 109 
 

Gezamenlijk leveren de manouvreerbewegingen een uitstoot van 172 Kg NOx per 
jaar op welke wordt verdeeld over de drie verschillende havens welke zijn 
gemodelleerd in Aerius als aanvoerlocatie. 
 
Daarnaast wordt voor het bestortingsschip nog een verblijftijd in de havens 
berekend van 24 uur per bestorting. In Aerius zijn geen emissiegegevens 
opgenomen voor werkschepen in de binnenvaart. De emissies van on-board 
dieselgeneratoren voor de stroomvoorziening van deze schepen tijdens het 
stilliggen in de havens zijn gebaseerd op een de studie van TNO naar de emissies 
voor sluis- en ligemissies van binnenvaartschepen3. Op grond van deze studie 
gelden de volgende kentallen voor NOx emissies door on-board diesel generatoren: 
- brandstofverbruik: 2,1 [kg/u]; 
- emissiefactor NO x : 45,6 [gram/kg brandstof]. 

In onderstaande tabel is berekend wat dit aan uitstoot oplevert voor het stilliggen 
van het bestortingsschip in de havens. 
 
Tabel B1.2: Emissie stilliggen bestortingsschepen 

Schip 
aantal 

schepen / 
jr 

aantal 
uren / jr 

emissiefactor 
(g/u) 

Emissie Nox  
(Kg/jr) 

bestortingsschip 80 1920 95,76 184 
 
Het stilliggen van het bestortingsschip levert een uitstoot op van 184 Kg NOx per 
jaar welke wordt verdeeld over de drie verschillende havens welke zijn 
gemodelleerd in Aerius als aanvoerlocatie. 
 

 

                                                                                                                                             
zeeschepen op het Nederlands grondgebied - Rijkswaterstaat AVV 2003 
3 Modules voor sluis- en ligemissies voor BIVAS-TNO 2013 



 

 

4. Varen van de bestortingsschepen in het stortgebied 
De bestortingen duren maximaal twee uur, omdat deze plaats moeten vinden rond 
de kentering van het tij. Vanwege de sterke stroming in het gebied waar de 
bestortingen plaatsvinden wordt er vanuit gegaan dat het bestortgingsschip 80 
procent van het vermogen moet aanwenden om positie te houden. Het 
laadvermogen van de Atlantis bedraagt 2520 ton, dit betekent dat voor 200.000 aan 
bestortingen afgerond 80 bestortingen nodig zijn. In onderstaande tabel is berekend 
wat de stikstofuitstoot is die dit oplevert . 
 
Tabel B1.3: Emissies bestortingsschepen in het stortgebied 

Schip 
Bestortingen 
(aantal/jaar) 

aantal 
uren 
totaal 

brandstofverbruik 
kg /jr 

Emissiefactor 
Nox / kg 

brandstof 

Emissie 
Nox  

(Kg/jr) 
bestortingsschip 80 160 16,611 44,3 736 

 
De totale emissie van 736 Kg NOx per jaar is verdeeld over de twee 
stortingslocaties binnen het plangebied. 
 
 

5. Overslag vanaf het bestortingsschip 

De schepen van type Atlantis kunnen het meegenomen granulaire materiaal 
overboord kiepen. Omdat niet zeker is of deze methode altijd zal worden gebruikt 
en omdat niet bekend is hoeveel vermogen dit extra kost voor het bestortingsschip, 
wordt voor het bestorten van de lading in zee eveneens uitgegaan van het gebruik 
van overslagkranen. Dit is een worst-case benadering waarbij voor het bestorten de 
emissie van de overslag nog bij de emissie van het bestortingsschip wordt geteld. 
Voor de overslagkraan wordt weer uitgegaan van het gebruik van overslagkranen 
met een emissiekarakteristiek volgens EU Stage II Emission Standards for 
Nonroad Diesel Engines met een gemiddeld vermogen van 390 kW. Voor 
berekening in Aerius wordt verder uitgegaan van volledig bedrijf van de kraan 
gedurende de twee uur dat het bestortingsschip zich bevindt in het plangebied. 
Verder is voor de overslagkraan een brandstofverbruik van 12 liter per uur 
aangehouden. Dit betekent dat voor deze overslag in totaal 1920 liter brandstof 
benodigd is, welke in Aerius wordt verdeeld over de twee stortgebieden. 

 

Resultaten AERIUS berekening 
Bijgevoegd bij deze bijlage is de output van Aerius opgenomen in PDF-formaat. Hierin 
is, naast een gedetailleerde weergave van de ingevoerde bronnen, weergegeven wat de 
berekende stikstofdepositie (indien aanwezig) is in nabijgelegen N2000-gebieden. In 
onderstaande tabel is samengevat wat deze berekende depositie op de betreffende 
habitattypen of leefgebieden is (projecteffect) en of er sprake is van overschrijding van 
de kritische depositiewaarde. Voor de habitattypen die niet in onderstaande tabel zijn 
opgenomen geldt dat hier geen berekende depositie plaatsvindt als gevolg van het 
project. 
 
 
 



 

 

Tabel B1.4: Resultaten depositieberekeningen 
Gebied Habitattype / 

Leefgebiedtype 
Hoogste projecteffect  
/ 
achtergronddepositie 
(mol/ha/jr) 

Overschrijding 
KDW? (mol / 
ha/jr) 

Oosterschelde H1330B- Schorren 
en zilte graslanden 
(binnendijks) 

0,06 / 1084,11 Nee (1571) 

Voordelta H2110 – Embryonale 
duinen 

0,06 / 852,30 Nee (1429) 

Kop van 
Schouwen 

H2120 – Witte 
duinen 

0,05 / 1009,53 Nee (1429) 

Kop van 
Schouwen 

H2160 - 
Duindoornstruwelen 

0,05 / 1009,53 Nee (2000) 

Kop van 
Schouwen 

Lg12 – Zoom , 
mantel en droog 
struweel van de 
duinen 

0,05 / 1009,53 Nee (1643) 

 
Uit de bijlage en bovenstaande tabel blijkt dat in geen van de betreffende habitattypen 
waarin een depositie wordt berekend sprake is van een overschrijding van de kritische 
depositiewaarden. De berekende deposities als gevolg van het project zijn klein en in 
combinatie met de relatief lage achtergronddepositie in het gebied zorgt dit er voor dat 
de totale depositie niet boven deze kritische waarde komt. Het project bestortingen 
Oosterschelde heeft zodoende geen negatief effect op de doelen van de verschillende 
N2000-gebieden. 
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Datum 10 FEB 2014
Betreft Nb-wet Vergunning Bestorten ontgrondingskuilen Oosterschelde

Geachte ,

Bij brief van 9 september 2013 verzoekt u mij om aan Rijkswaterstaat Zee en
Delta een vergunning te verlenen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998
(hierna: Nb-wet 1998) voor het bestorten van ontgrondingskuilen in de
stroomgeulen nabij de Oosterscheldekering.

Procedureel
Op 17 september 2013 ontving ik uw aanvraag.
Bij brief van 4 oktober 2013, kenmerk: DGNR-RRE/13 166977, heb ik de ontvangst
van uw aanvraag bevestigd.

Bij brief van 18 december 2013, kenmerk DGNR-RRE/13215440, heb ik besloten
de besluitvormingstermijn voor uw aanvraag te verlengen met dertien weken.

Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u uw belang bij het verlenen
van de vergunning gemotiveerd.

Bevoegdheid tot vetgunningverlening
De voorgenomen activiteit valt onder artikel 2, sub p, van het Besluit
vergunningen Nb-wet 1998 (hierna: het Besluit) (Staatsbiad 2005, nr. 594,
gewijzigd op 25 maart 2010, Stb. 2010, 231), luidend: “activiteiten ten aanzien
van hoofdwegen, landelijke spoorwegen en hoofdvaarwegen als bedoeld in artikel
1 van de Tracéwet, primaire waterkeringen als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid,
van de Waterwet die in beheer zijn bij het Rijk, het voorkomen of tegengaan van
landwaartse verplaatsing van de kustlijn als bedoeld in artikel 2.7 van de
Waterwet, militaire luchthavens, de luchthaven Schiphot en overige
burgerluchthavens van nationale betekenis als bedoeld in artikel 8,1, tweede lid,
van de Wet luchtvaart.”

Op deze basis, in samenhang met artikel 16, lid6, en artikel 19d, lid 5, van de
Nbwet 1998 ben ik* in dit geval bevoegd tot vergunningverlening op basis van
artikel 16 en artikel 19d jo artikel l9ia van de Nbwet 1998.

Krachtens de wettekst is de minister van EZ in deze bevoegd, maar op basis van
de portefeuilleverdeling tussen de minister van EZ en de staatssecretaris van EZ is
deze bevoegdheid belegd bij de Staatssecretaris.

Ministerie van Economische Zaken

Rijkswaterstaat Zee en Delta

Postbus 5014
4330 KA MIDDELBURG

rijkswaterstaat
zeeland
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2500 EK Den Haag
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Besluit
Ik verleen u de gevraagde vergunning, omdat ik van mening ben dat de
betreffende activiteit, gelet op de relevante instandhoudingsdoelstellingen de
natuurlijke kenmerken van de betrokken Natura 2000-gebieden Voordelta en
Oosterschelde niet zal aantasten.

Deze conclusie geldt nadrukkelijk vanuit de door mij speciFiek hiertoe
geformuleerde vergunningvoorschriften.

Voor een weergave van de inhoud van de aanvraag, de relevante wet- en
regelgeving alsmede het van toepassing zijnde beleid verwijs ik naar de bijlage
van dit besluit. In dezelfde bijlage treft u voorts mijn inhoudelijke overwegingen
aan, waaronder een weergave van de ontvangen zienswijzen en mijn reactie
hierop.

De aanvraag en de door u aangeleverde passende beoordeling, incluis de
opgenomen standaard maatregelen om negatieve effecten ten aanzien van de
aanwezige natuurwaarden zoveel mogelijk te voorkomen, maken
integraal onderdeel uit van onderhavig besluit. Deze documenten zijn door u
opgesteld en aan ons verstuurd. Ik voeg deze dan ook niet bij dit besluit. Bij
strijdigheid van de inhoud van deze documenten met de onderstaande
voorschriften en beperkingen, prevaleren deze laatste.

Voorschriften en beperkingen
Ter bescherming van de in de Natura 2000-gebieden Voordelta en Oosterschelde
aanwezige beschermde natuurwaarden, verbind ik aan deze vergunning de
volgende voorschriften en beperkingen.

Algemeen
1. Deze vergunning staat op naam van Rijkswaterstaat Zee en Delta.
2. Deze vergunning kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de

vergunninghouder of in opdracht van de vergunninghouder handelende
frechts)personen. De vergunninghouder blijft daarbij verantwoordelijk voor de
juiste naleving van deze vergunning.

3. De in het vorig voorschrift genoemde personen dragen bij werkzaamheden
een kopie van de beschikking bij zich en tonen deze op eerste verzoek aan de
daartoe bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.

4. Het tijdstip waarop met de werkzaamheden daadwerkelijk wordt gestart,
wordt minimaal twee weken voor de aanvang ervan schriftelijk gemeld aan de
Staatssecretaris van Economische Zaken of diens rechtsopvolger (hierna: het
bevoegd gezag) ter attentie van het Nb-wet team van de Directie Regio en
Ruimtelijke Economie of diens rechtsopvolger (hierna: het Nb-wet team).

5. De vergunde activiteiten worden overeenkomstig de ingediende aanvraag en
bijbehorende passende beoordeling - voor zover niet strijdig met onderhavige
vergunning - uitgevoerd.

6. Het voornemen tot het uitvoeren van een activiteit in afwijking van de
aanvraag wordt, naar de aard van de afwijking ofwel telefonisch ofwel
schriftelijk, binnen twee weken, gemeld aan het Nb-wet team. Uitvoering
ervan kan uitsluitend plaatsvinden na verkregen instemming daarmee door of
namens het bevoegd gezag.
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7. Van opgetreden incidenten wordt onmiddellijk melding gedaan aan het
bevoegd gezag, ter attentie van het Nb-wet team, onder overlegging van alle
relevante gegevens. Onder incidenten wordt in dit verband verstaan ‘een
onvoorziene gebeurtenis, waarbij onbedoeld schadelijke stoffen in het milieu
vrijkomen, dan wel waardoor anderszins schade aan de natuurlijke kenmerken
in het betrokken beschermde gebied kan worden toegebracht’.

8. Vergunninghouder is verplicht de eventuele verontreiniging direct te laten
verwijderen en de eventueel opgetreden schade voor zover mogelijk te
hersteTlen.

9. Alle door of namens het bevoegd gezag te geven aanwijzingen worden binnen
de in de aanwijzing bepaalde termijn opgevolgd.

Nadere inhoudelijke voorschriften
10. Teneinde verstoring van de broedvogels Bontbekpievier, Kluut en Dwergstern

zo veel mogelijk te voorkomen mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in
de (broed)periode van 15 maart tot 1 september, tenzij vooraf door een
ecologisch deskundige is vastgesteld dat er binnen de verstoringsafstanden
vanaf de stortiocatie geen Bontbekpievier (400 meter), Kluut (400 meter) en
Dwergstern (275 meter) broeden.

Het wijzigen of intrekken van de vergunning
11. De voorschriften en beperkingen, waaronder dit besluit is verleend, kunnen

worden gewijzigd of aangevuld, indien naar het oordeel van het bevoegd
gezag de vergunde activiteiten andere of nadeliger gevolgen hebben voor de
relevante beschermde waarden dan die welke op het moment van
vergunningverlening zijn gehanteerd.

12. Indien op enig moment mocht blijken dat de vergunde activiteiten zodanige
schade aan de relevante beschermde waarden dreigen 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.

13. 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 onmiddellijke intrekking c.q. wijziging noodzaakt).

Toezicht
14. De vergunninghouder geeft, overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht,

alle medewerking aan de door het bevoegd gezag aangewezen
toezichthouder(s).

Looptijd/geldigheid
15. De vergunning is geldig vanaf het moment van vergunningverlening tot en

met 31 december 2015.

Het niet naleven van de voorschriften van deze vergunning kan, naast eventuele
strafvervolging, intrekking van de vergunning tot gevolg hebben.
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Bezwaar
Tegen dit besluit staat op grond van het bepaalde in de Algemene wet
bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift

in te dienen. Een dergelijk bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening

van dit besluit te worden ingediend bij:

De Staatssecretaris van Economische Zaken
Juridische Zaken Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Postbus 10019
9400 CA ASSEN

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet tenminste de volgende
elementen bevatten:

a) de naam en het adres van de indiener;
b) de dagtekening;
c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en
ci) de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

Kennisgeving
Conform artikel 42, lid 3, van de Nb-wet 1998, zijn afschriften van deze
vergunning verzonden aan: het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland,
het College van Burgemeester en Wethouders van Schouwen-Duiveland, het
College van Burgemeester en Wethouders van Veere, de Faunabescherming,
Vogelbescherming Nederland en de Zeeuwse Milieufederatie.

Publicatie besluit
Op grond van artikel 42, lid 3, van de Nb-wet 1998 en artikel 8 van de Wet
openbaarheid van bestuur zal het ministerie van EZ onderhavig besluit openbaar

maken. De besluiten op grond van de Nb-wet 1998, waaronder onderhavige,
zullen, onder anonimisering van de persoonsgegevens, geplaatst worden op:
http ://vergunningenbank.overheid.nl/natuurbeschermingswet.

—— —

- ——-

Staatssecretaris van Economische Zaken

Bijlage: Inhoudelijke overwegingen
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• Inhoudelijke overwegingen

bijl age Bestorten ontgrondingskuilen stroomgeulen nabij
Oosterscheldekeri ng

Bijlage nummer 1
Horend bij kenmerk 14020752
Datum 24 januari 2014
Contactpersoon

DE AANVRAAG
De aanvraag heeft betrekking op het bestorten van de ontgrondingskuilen in de
stroomgeulen nabij de Oosterscheldekering.

Rijkswaterstaat is voornemens om als onderhoudsmaatregel de komende twee
jaren, daar waar nodig in de stroomgeulen (Hammen, Schaar en Roompot) aan
weerszijden van de Oosterscheldekering, bestortingen aan te brengen. Door
erosie, als gevolg van de sterke stroming in de stroomgeulen van de
Oosterscheldekering, moet geregeld onderhoud aan de bodem in de
stroomgeulen, ter plaatse van de bodembeschermingsmatten die gelegen zijn op
circa 600 meter aan beide zijden van de Oosterscheldekering, worden gepleegd.
Daarmede blijven de bodembeschermingsmatten en de daartoe beschermende
randbestortingen voldoen aan de vereiste veiligheidsniveaus.
Het stabiliseren en aanvullen van de kuilen in de stroomgeulen wordt gedaan door
middel van het aanbrengen van bestortingen met steenachtig granulair materiaal,
veelal staalslakken. De bestortingen vinden plaats aansluitend op de
bodembeschermingsmatten.

Voor een uitgebreidere beschrijving van de voorgenomen activiteiten wordt
kortheidshalve verwezen naar de passende beoordeling bij de aanvraag.

WETTELIJK KADER
Natura 2000-gebieden
In relatie tot het betrokken Natura 2000-gebied zijn in deze relevant de artikelen
19d (lid 1), 19e, 191a en het artikel 19f (lid 1) van de Natuurbeschermingswet
1998 (hierna: Nb-wet 1998).
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De exacte wetsteksten zijn te raadplegen op ‘Qyliçlflj
(‘overheidsinformatie’>’wet- en regelgeving’).

BELEID
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vastgesteld, als
opvolger van de Nota Ruimte. Volgens de structuurvisie is het Rijk
verantwoordelijk voor en door de EU aanspreekbaar op het nakomen van de in
internationaal verband aangegane verplichtingen, inclusief Biodiversiteitsverdrag
en de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Het Rijk stelt kaders waarbinnen de
provincies een provinciaal en landsgrensoverschrijdend natuurnetwerk, zijnde de
herijkte nationale Ecologische Hoofdstructuur (EHS), begrenzen, beschermen en
onderhouden. Tot de herijkte EHS behoren de Natura 2000-gebieden, de
Nationale Parken, de Noordzee en de grote wateren inclusief de grote rivieren. De
natuur in de EHS blijft goed beschermd met een ‘nee, tenzij’-regime in relatie tot
de wezenlijke kenmerken en waarden. Het gaat daarbij om: waardevolle aspecten
zoals natuurschoon, schoon water, het aanwezig zijn van bepaalde plant- of
diersoorten, gebieden van aardwetenschappelijk belang en het afwezig zijn van
lawaai

VERGUNNINGPLICHT
De aangevraagde activiteiten vinden plaats in of nabij de Natura 2000-gebieden
Voordelta en Oosterschelde.

Ik stel vast dat de aangevraagde activiteiten mogelijk van invloed kunnen zijn op
de instandhoudingsdoelen van de bovengenoemde beschermde Natura 2000-
gebieden. Om die reden ben ik van mening dat de voorgenomen activiteiten
vergunningplichtig zijn onder de Nb-wet 1998.

BESCHERMDE NATUURWAARDEN
Beheerplan
In dit geval kan vastgesteld worden dat ten aanzien van de voorgenomen
activiteit, op het moment van besluitvorming, geen beletsel voortvloeit uit enig
beheerplan op basis van de Nb-wet 1998.

Geen beheerprolect
De voorgenomen activiteiten vormen een project dat geen direct verband heeft
met of nodig is voor het beheer van de betrokken Natura 2000-gebieden. De
voorgenomen activiteiten zijn voorts nog niet eerder beoordeeld in het kader van
de Nb-wet 199$.
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Mogelijk significante gevolgen
Op grond van artikel 19f, lid 1, van de Nb-wet 1998 in combinatie met artikel
19g, lid 1, van de Nb-wet 199$ dient een passende beoordeling aangeleverd te
worden door de initiatiefnemer. Het Europese Hof van Justitie heeft in haar
uitspraak van 7 september 2004 aangegeven dat een passende beoordeling
slechts dan achterwege kan worden gelaten, indien op grond van objectieve
gegevens kan worden uitgesloten dat uitvoering van de werkzaamheden
afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante
gevolgen kan hebben voor dat gebied.

In dit geval kunnen dergelijke gevolgen niet bij voorbaat uitgesloten worden. Ik
concludeer dat een passende beoordeling vereist is. U heeft een dergelijke
passende beoordeling bij uw aanvraag gevoegd.

De gevraagde vergunning kan slechts verleend worden, indien ik nij ervan heb
kunnen verzekeren dat, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen van het
desbetreffende gebied, de wezenlijke kenmerken van het gebied niet aangetast
zullen worden.

In het onderstaande volgt mijn beoordeling van uw effectenanalyse en conclusies.

De diverse beschermde waarden van de betrokken Natura 2000-gebieden staan
vermeld op www. Rijksoverheid.nl (‘Onderwerpen’ > ‘Natuur’ > ‘Natura 2000’).

Selectie van relevante natuurwaarden
In de Natura 2000-gebieden Voordelta en Oosterschelde zijn binnen het
beïnvloedingsgebied van de werkzaamheden drie categorieën specifieke
instandhoudingsdoelen te onderscheiden: habitattypen, vogelrichtlijnsoorten:
broedvogels en niet-broedvogels (foeragerende en/of rustende vogels) en de
zogenaamde oude doelen.

Bij habitattypen betreft het tijdelijke verstoring en/of onttrekking van het
habitattype Permanent overstroomde zandbanken (HillO) (Voordelta) en
habitattype Grote ondiepe kreken en baaien (H1160) (Oosterschelde). Andere
habitattypen, waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd, zijn niet
aanwezig in de omgeving van het plangebied.

Bij soorten in het Natura 2000-gebied Oosterschelde gaat het om de Noordse
woelmuis en de Gewone zeehond. In het Natura 2000-gebied Voordelta betreft
het de Fint, Gewone zeehond en Grijze zeehond.
Hierbij spelen tevens mee de mogelijke effecten van uitloging (van zware
metalen) op de voorkomende soorten.

Bij broedvogels betreft het mogelijke effecten op een reeks van vogelsoorten,
waarvoor instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied
Oosterschelde zijn opgesteld: Bontbekplevier, Dwergstern, Kluut, Visdief. De
overige broedvogelsoorten Bruine kiekendief, Grote stem en Noordse stem zijn
niet in de nabijheid van de stortlocaties in de Oosterschelde aanwezig.
In het Natura 2000-gebied Voordelta betreft het de Bontbekplevier en
Dwergstern.
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Bij niet-broedvogels in het Natura 2000-gebied Oosterschelde gaat het om
Aalscholver, Drieteenstrandloper, Rosse grutto, Bonte strandloper, Bergeend,
Wilde eend, Scholekster, Wulp en Zilverplevier.
In het Natura 2000-gebied Voordelta gaat het om Scholekster, Middelste zaagbek,
zwarte zee-eend en drieteenstrandloper.

Bij oude doelen zijn het soorten die niet worden beïnvloed of overeenkomen met
Natura 2000-doelen.

Met betrekking tot de in de passende beoordeling geselecteerde beschermde
habitattypen en soorten, merk ik deze als volledig en juist aan.

PASSENDE BEOORDELING

Habitattyen
Het Habitattype Grote ondiepe kreken en baaien (H1160) komt voor op de
stortlocaties in de Oosterschelde. De bestortingen leiden tot een afname van
Habitat H1160 van minder dan O,5%. Dit ruimtebeslag is gezien het totale
oppervlak aan dit habitattype in de Oosterschelde minimaal.
Het Habitattype Permanent overstroomde zandbanken CH 1110) komt voor op de
stortlocaties van de Voordelta. De bestortingen leiden tot een afname van Habitat
HillO van minder dan 0,01%. Dit ruimtebeslag is gezien het totale oppervlak aan
dit habitattype in de Voordelta minimaal.
Op basis hiervan worden negatieve effecten als gevolg van ruimtebeslag als te
verwaarlozen beoordeeld.

Er zal een verandering optreden in levensgemeenschappen op de stortlocaties:
van zachtsubstraat naar hardsubstraat. Uit monitoringsonderzoek voor de
vooroeverbestortingen komt naar voren dat een kwalitatief effect buiten de
stortiocaties is uit te sluiten. Van externe werking is geen sprake. De kwaliteit van
levensgemeenschappen op de nieuwe harde substraten zal vanwege de ter plekke
heersende zware omstandigheden beperkt zijn.

Gedurende de werkzaamheden kan er enige verstoring plaatsvinden van typische
soorten van Habitattype Grote ondiepe kreken en baaien en Habitattype
Permanent overstroomde zandbanken: diverse soorten vissen, weekdieren,
kreeftachtige. Het gaat om een tijdelijke verstoring in een zeer klein deel van de
totale omvang van deze habitattypen. Vanwege de sterke stroming en erosie zal
er geen wezenlijk effect optreden.

Emissie van stikstof heeft geen gevolgen voor de kwaliteit van het Habitattype
Grote ondiepe kreken en baaien en Habitattype Permanent overstroomde
zandbanken, omdat het onder de waterspiegel ligt en weinig gevoelig is. Andere
habitattypen liggen op grote afstand (vele kilometers) van de stortlocaties.
Emissie van stikstof heeft vanwege de grote afstand zeker geen effecten op de
kwaliteit van deze habitattypen. Bovendien is de emissie van stikstof tijdelijk
(alleen gedurende het aanbrengen van de bestorting) en zijn de hoeveelheden
klein.
Significant negatieve effecten op Habitattype 1160 Grote ondiepe kreken en
baaien en Habitattype 1110 Permanent overstroomde zandbanken zijn derhalve
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uitgesloten. Ook wordt de herstelopgave van het Habitattype Grote ondiepe
kreken en baaien met betrekking tot Zilte pionierbegroeiingen, Schorren en Zilte
graslanden niet belemmerd.

Bij soorten in het Natura 2000-gebied Oosterschelde gaat het om de Noordse
woelmuis en Gewone zeehond. De Noordse woelmuis komt niet voor in of nabij de
stoftlocaties.
Bij soorten in het Natura 2000-gebied Voordelta gaat het om de Eint, Gewone
zeehond en Grijze zeehond.
De Fint is gevoelig voor verstoring door onderwatergeluid. In de huidige situatie is
er al een aanzienlijke mate van verstoring door onderwatergeluid door
scheepvaartverkeer. De bestortingen zijn echter tijdelijk en zonder continu
karakter. Effecten op aantallen van de Fint in de Voordelta zijn daarom uit te
sluiten.
Incidenteel komen kleine aantallen Grijze zeehonden voor langs de geul Oude
Roompot, welke op 3 kilometer afstand van de stortiocatie Roompot-west ligt.
Effecten zijn hierdoor zeker uit te sluiten.
Voor zover foeragerende Gewone zeehonden tijdelijke hinder ondervinden van de
werkzaamheden op de stoftlocaties, zijn alternatieve foerageerlocaties ruim
voorhanden. Effecten op aantallen Gewone zeehonden in de Oosterschelde en de
Voordelta zijn daarom uit te sluiten.
Ook wordt de herstelopgave van de Noordse woelmuis en Gewone zeehond niet
belemmerd.

Broedvogels
In de nabijheid van de stortlocaties in de Oosterschelde komt de Bontbekplevier
en Kluut voor als broedvogel. Het gaat om de gebieden Werkeiland Neeltje Jans,
Werkeiland Roggeplaat, Westenschouwen aanzet stormvloedkering en
Jacobahaven. Voor de gebieden Werkeiland Neeltje Jans, Westenschouwen aanzet
stormvloedkering en Jacobahaven geldt dat de afstand binnen de
verstoringsafstanden van de Bontbekplevier en Kluut ligt (400 meter).
Bij de Noordland-Buitenhaven in de Voordelta komen de broedvogels Dwergstern
en Bontbekplevier voor. Dit is binnen 200 meter afstand van de meest nabije
stortiocatie.
Effecten van verstoring van de hier aanwezige broedparen zijn niet uit te sluiten,
tenzij buiten het broedseizoen, buiten de periode van 15 maart tot 1 september
wordt gewerkt of vooraf door een ecologisch deskundige is vastgesteld dat er
binnen de verstoringsafstanden vanaf de stortlocatie geen Bontbekpievier (400
meter), Kluut (400 meter) en Dwergstern (275 meter) broeden. Dit is als
voorschrift 10) in de vergunning opgenomen.
Voor de broedvogel Visdief geldt dat deze buiten de verstoringsafstand (275
meter) ligt. Derhalve zijn effecten van verstoring van deze broedparen uit te
sluiten.

Niet- broedvogels
De gevoeligheid voor verstoring is soortspeciflek en verschilt met de intensiteit
van de aanwezige verstoringsbronnen. Hierbij wordt een maximum effecten
scenario gehanteerd, waarin wordt uitgegaan dat alle vogels binnen 500 meter
tijdelijk verstoord kunnen worden.
Het gebied rondom de stortlocaties wordt door niet-broedende vogels gebruikt om
te foerageren en/of te rusten. Uit onderzoek blijkt dat het plangebied van weinig
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belang is voor foeragerende vogels. Bovendien zijn in de omgeving voldoende
uitwijkmogelijkheden aanwezig. Daarnaast betreft het een tijdelijke verstoring.
Van permanente effecten is geen sprake.
Als gevolg van de werkzaamheden zullen significant negatieve effecten op de niet-
broedvogels daarom niet optreden.

Conclusie
Ïk kom, op basis van de informatie uit de passende beoordeling, tot de conclusie
dat er geen sprake is van kwaliteit- of areaalverlies van de Habitattype Grote
ondiepe kreken en baaien (H1160) en Habitattype Permanent overstroomde
zandbanken CH 1110), noch van een significant verstorend effect op het leefgebied
van broedvogels en niet-broedvogels.

CUMULATIE
Op basis van artikel 19f van de Nb-wet 199$ dient bij vergunningverlening voor
projecten of plannen een beoordeling plaats te vinden van de cumulatieve
effecten, indien deze projecten of plannen, afzonderlijk of in combinatie met
andere projecten of handelingen, significante gevolgen kunnen hebben voor het
desbetreffende gebied.

Ik heb hiervoor reeds geconcludeerd dat de uitvoering van de voorgenomen
activiteiten zelfstandig beschouwd, niet kan leiden tot een verslechtering van de
kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in het betreffende
Natura 2000-gebied of een significant verstorend effect kan hebben op de
soorten, waarvoor de betreffende gebieden zijn aangewezen.

Projecten die mogelijk negatieve effecten kunnen hebben op de kwaliteit in de
betreffende Natura 2000-gebieden zijn de projecten Verbetering
vooroeververdediging Schelphoek, Cauwersinlaag en Zuidhoek;
Dijkwerkzaamheden Projectbureau Zeeweringen: dijktraject Zierikzee (2013),
Burghsluis (2014), Zuidhoek en Zierikzee (2015).
Door fasering in tijd en ruimte komen de instandhoudingsdoelstellingen, ook in
cumulatie met aangrenzende en gelijktijdig uitgevoerde dijkwerkzaamheden, niet
in gevaar. Een negatief significant effect treedt niet op.

Ik concludeer dat binnen de aangeleverde passende beoordeling een volledige en
juiste cumulatie-toetsing is uitgevoerd.

BESPREKING VAN DE INSPRAAK
Naar aanleiding van deze aanvraag zijn, op grond van artikel 44, lid 3, van de Nb
wet 1998, het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland, het College van
Burgemeester en Wethouders van Schouwen-Duiveland, het College van
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Burgemeester en Wethouders van Veere in de gelegenheid gesteld over deze
aanvraag hun zienswijze kenbaar te maken.

Ingevolge artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht zijn de
Faunabescherming, Vogelbescherming Nederland en de Zeeuwse Milieufederatie in
de gelegenheid gesteld tot het geven van een zienswijze betreffende de
onderhavige aanvraag.

Een reactie op de aanvraag is ontvangen van de provincie Zeeland, de gemeente
Schouwen-Duiveland en van de Zeeuwse Milieufederatie. Zij kunnen instemmen
met het verlenen van de vergunning.
De overige aangeschreven partijen hebben niet op de aanvrage gereageerd.

CONCLUSIE
Ik ben van mening dat de gevraagde vergunning onder voorschriften kan worden
verleend.
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Naar aanleiding van deze mail heb ik gemeend het betreffende voorschrift 15 te
moeten wijzigen.

Directoraat-generaal Natuur
& Re&O
Directie Regio en Ruimtelijke
Economie

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres
Postbus 20401
2500 8K Den Haag

Bevoegdheid tot vergunningverlening
De voorgenomen activiteit valt onder artikel 2, sub p, van het Besluit
vergunningen Nb-wet 1998 (hierna: het Besluit) (Staatsblad 2005, nr. 594,
gewijzigd op 25 maart 2010, Stb. 2010, 231), luidend: activiteiten ten aanzien
van (...) primaire waterkeringen als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de
Waterwet die in beheer zijn bij het Rijk (...)“

Op grond van dit besluit, in samenhang met artikel 16, lid 6, en artikel 19d, lid
5 van de Nb-wet 199$ en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor het
directoraat-generaal voor Natuur en Regio van het Ministerie van Economische
Zaken 2012 (Stcft. 2012, nr. 26189, 18 december 2012) j” het Besluit mandaat,
volmacht en machtiging EZ 2012 (Stcrt. 2012, nr. 25922, 14 december 2012), is
de directeur of een MT-lid van de directie Regio en Ruimtelijke Economie van het
Ministerie van Economische Zaken(EZ) of diens rechtsopvolger namens de
staatssecretaris van EZ, gemachtigd inzake besluitvorming over
vergunningaanvragen op grond van de Nb-wet 1998.

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Rijkswaterstaat Zee en Delta

Postbus 5014
4330 KA Middelburg

Ministerie van Economische Zaken

SD

-

Datum 22 APR 2O1
Betreft Wijziging Nb-wet vergunning Bestorten ntgrondingkuiTen

Oosterschelde

Factuuradres
Postbus 16180
2500 80 Den Haag

Overheidsldentiticatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)
www.rijksoverheid .nh/ez

Behandeld door

Geachte ,

Bij besluit van 10 februari 2014, kenmerk DGNR-RRE/14020752, is aan Ons kenmerk
Rijkswaterstaat Zee en Delta onder specifieke voorschriften en beperkingen op DGNR-RRE/ 14043294

grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb-wet 1998) vergunning Uw kenmerk

verleend voor het bestorten van ontgrondingsktiilen in de stroomgeulen nabij de -

Oosterscheldekering. Bijlage(n)

Bij e-mail6ericht van vrijdag 28 tebruari 2014 wijst de vergunninghouder er op
dat de looptijd/geldigheid van de vergunning is bepaald op 31 december 2015
(voorschrift 15 van het besluit) terwijl de vergunning was aangevraagd tot en met
31 december 2019. In de overwegingen van het besluit is niet aangegeven
waarom is afgeweken van de geldigheidsdatum in de aanvraag.
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DGNR-RRE / 14043294

Overwegingen
Ik constateer dat er geen inhoudelijke, beleidsmatige of procedurele argumenten
zijn om in het besluit van 10 februari 2014 met kenmerk DGNR-RRE/14020752
waarbij aan Rijkswaterstaat Zee en Delta op grond van de Nb-wet 1998
vergunning is verleend voor het bestorten van ontgrondingskuilen in de
Oosterschelde, af te wijken van de looptijd/geldigheid zoals die door
Rijkswaterstaat op 9 september 2013 is aangevraagd. Het kan dan ook niet
anders zijn dan dat het einde van de looptijd/geldigheid van de vergunning bij
vergissing is bepaald op 31 december 2015.

Besluit
Gelet op de reeds doorlopen procedure met betrekking tot de eerder aan u
verleende vergunning op grond van de Nb-wet 1998, ben ik van mening dat tot
wijziging van de vergunning overgaan kan worden.

Voorschrift nr. 15 in het besluit van 10 februari 2014 met kenmerk DGNR-RRE/
14020752. wordt als volgt gewijzigd:
“De vergunning is geldig vanaf het moment van vergunningverlening tot en met
31 december 2019.”

De overige voorschriften en beperkingen van de vergunning blijven onverkort van
kracht.

Kennisgeving
Conform artikel 42, lid 3, van de Nbwet 199$, zijn afschriften van deze
vergunning verzonden aan: Gedeputeerde Staten van Zeeland, burgemeester en
wethouders van Borsele, Hulst, Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen en
Vlissingen, Rijkswaterstaat Zee en Delta, Waterschap Scheldestromen, Zeeuwse
Milieufederatie en Vogelbescherming Nederland.

Bezwaar
Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een
belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een
bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden
ingediend bij:

De Staatssecretaris van Economische Zaken
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
afdeling juridische Zaken
Postbus 10073
8000 GB Zwolle
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DGNR-RRE / 14043294
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende
elementen bevatten:

a) de naam en het adres van de indiener;
b)de dagtekening;
c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en
d)de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

Publicatie besluit
Op grond van artikel 42, lid 3, van de Nb-wet 1998 en artikel 8 van de Wet
openbaarheid van bestuur zal het ministerie van EZ onderhavig besluit openbaar
maken. De besluiten op grond van de Nb-wet 1998, waaronder onderhavige,
zullen, onder anonimisering van de persoonsgegevens, geplaatst worden op:
viw w.o e rh ei ci ni

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
namens de e:

MT-Lid Regio en Ruimtelijke Economie
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1 Inleiding 

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 

geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet langer gebruikt kan worden 

als basis voor toestemmingsbesluiten voor activiteiten die stikstofdepositie 

veroorzaken in Natura 2000-gebieden. Dit heeft onder andere geleidt tot een strengere 

toetsing van dergelijke activiteiten. De mogelijkheden zijn beperkt om 

instandhoudingsdoelstellingen en mitigerende maatregelen te betrekken in een 

passende beoordeling. De uitspraak heeft ook betrekking op projecten en activiteiten 

met een tijdelijk eigenschap. Deze projecten kunnen desbetreffend zorgen voor een 

kleine en tijdelijke verhoging van de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Om 

deze reden moeten de kleine deposities als gevolg van een tijdelijke of eenmalige 

activiteit worden onderbouwd dat de deposities die daarbij vrijkomen geen negatief 

effect hebben op de goede staat van instandhouding van Natura 2000-gebieden.  

Initiatiefnemers, zoals Rijkswaterstaat (RWS), voeren vaak kleine ingrepen uit die tot 

dergelijke kleine deposities leiden. Toestemmingsverlening voor deze activiteiten 

worden daarom complexer, aangezien er op voorhand niet kan worden uitgesloten dat 

een ecologisch effect verwaarloosbaar is. 

 

De Oosterscheldekering is een waterkering in de provincie Zeeland en is een onderdeel 

van de Deltawerken. Het is een 9 kilometer lange wegverbinding tussen Schouwen-

Duiveland en Noord-Beveland, deel van de N57. RWS is beheerder van de 

Oosterscheldekering en verantwoordelijk voor het onderhoud. Enkele betrokken 

ingenieurs gaven in 2013 aan zich zorgen te maken over de stabiliteit van de zeekering. 

De verankering in de Noord-Bevelandse oever kan mogelijk in gevaar komen door 

erosie en het uitblijven van structurele bestortingen die erosie tegen kunnen gaan. Naar 

aanleiding van deze bevindingen is besloten om in de komende jaren aan weerszijden 

van de Oosterscheldekering diverse ontgrondingskuilen te stabiliseren. Het gaat om de 

volgende geulen: Schaar (stortlocatie deel 1), Hammen (stortlocatie deel 1) en 

Roompot (stortlocatie deel 2), zie figuur 1 voor de locaties. Hiervoor is in 2014 een 

vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 afgegeven. Deze 

vergunning Natuurbeschermingswet verloopt op 31 december 2019, daarom dient 

opnieuw onderbouwd te worden of een nieuwe vergunning Wet natuurbescherming 

noodzakelijk is.  

1.1 Aanleiding 
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Figuur 1. Globale locaties te storten bestortingen nabij de Oosterscheldekering. 

Het doel van de voorliggende voortoets is het beoordelen van de stikstofdepositie op 

Natura 2000-gebieden als gevolg van tijdelijke werkzaamheden voor de bestortingen 

aan de Oosterscheldekering. De Wet natuurbescherming is het toetsingskader voor 

deze effectbeoordeling. Andere effecten dan stikstofdepositie zijn reeds beoordeeld in 

de passende beoordeling Bestorten Ontgrondingskuilen Oosterscheldekering uit maart 

2019. Dit rapport vormt een aanvulling daarop. 

In deze rapportage wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op het toetsingskader gevolgd door 

de werkwijze. Hoofdstuk 3 bevat de voortoets van de Natura 2000-gebieden 

Oosterschelde, Kop van Schouwen, Manteling van Walcheren, Grevelingen en 

Voordelta. In hoofdstuk 5 wordt de rapportage afgesloten met een bondige conclusie. 

1.2  Doel 

1.3 Leeswijzer 
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2 Toetsingskader en werkwijze 

Bescherming van Natura 2000-gebieden vindt plaats op grond van de Wet 

natuurbescherming (Wnb). Onder Natura 2000-gebieden vallen de gebieden die op 

grond van de Europese Vogelrichtlijn en/of Habitatrichtlijn zijn aangewezen. De 

essentie van het beschermingsregime voor deze gebieden is dat de duurzame 

instandhouding van soorten en habitatten binnen de Europese Unie wordt 

gewaarborgd. Daarbij zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor 

natuurlijke habitatten en/of soorten. Dit kunnen behoudsdoelstellingen zijn voor 

habitatten en leefgebieden van soorten die zich al op het gewenste niveau (kwalitatief 

en kwantitatief) bevinden of uitbreidings- respectievelijk verbeterdoelstellingen voor 

habitatten en leefgebieden van soorten die zich nog niet op het gewenste niveau 

bevinden.  

Om dit toetsbaar te maken, kent de Wet natuurbescherming een goedkeuringsvereiste 

voor plannen die significante gevolgen voor de betreffende gebieden zouden kunnen 

hebben (artikel 2.7, eerste lid, Wnb) en een vergunningsplicht voor projecten en andere 

handelingen die (significant) negatieve gevolgen voor de betreffende gebieden zouden 

kunnen hebben (artikel 2.7, tweede lid, Wnb). De goedkeuring of de vergunning wordt 

alleen verleend wanneer voldoende zeker is dat de instandhoudingsdoelstellingen voor 

het betreffende Natura 2000-gebied niet in het geding zijn. Dit kan in eerste instantie 

aan de hand van een globale beoordeling (voortoets) inzichtelijk gemaakt worden. 

Wanneer deze vereiste zekerheid aan de hand van een voortoets niet geboden kan 

worden, moet een passende beoordeling worden opgesteld. Bij een passende 

beoordeling moet altijd de best beschikbare wetenschappelijke kennis worden 

betrokken. 

Wanneer significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden op grond van een passende 

beoordeling niet kunnen worden uitgesloten, kan alleen goedkeuring aan het plan of 

een vergunning voor het project worden verleend indien de ADC-toets met succes 

doorlopen kan worden (artikel 2.8, vierde lid, Wnb). Dat betekent dat het project nodig 

is omwille van een dwingende reden van groot openbaar belang, er geen alternatief 

mag zijn met minder grote effecten op Natura 2000 en de nodige compenserende 

maatregelen worden getroffen. 

 

Door middel van een AERIUS-berekening is het projecteffect berekend voor 2020. Uit 

deze berekeningen volgt dat er ter hoogte van de volgende stikstofgevoelige Natura 

2000-gebieden de stikstofdepositie toeneemt (zie bijlage): 

• Voordelta 

• Oosterschelde 

• Kop van Schouwen 

• Manteling van Walcheren 

• Grevelingen 

 

De Oosterschelde, Voordelta en de Grevelingen zijn aangewezen zowel als Habitat- en 

als Vogelrichtlijn gebied. Kop van Schouwen en Manteling van Walcheren zijn alleen 

aangewezen als Habitatrichtlijn gebied. In de volgende paragrafen wordt de toename in 

stikstofdepositie per Natura 2000-gebied toegelicht.  

 

2.1 Wet 
natuurbescherming 

2.2 Resultaten 
depositieberekening 
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Uit de AERIUS-berekeningen volgt dat de stikstofdepositie ten opzichte van de 

autonome situatie toeneemt met een bijdrage van maximaal 0,14 mol/ha/jr en 0,01 

mol/ha/jr op (bijna) overbelaste hexagonen ter hoogte van het habitattypen witte 

duinen (H2120) en embryonale duinen (H2110), zie Tabel 1. Op andere habitattypen is 

geen toename aan stikstofdepositie. Daarnaast zijn de leefgebieden van alle 

habitatrichtlijnsoorten niet gevoelig voor stikstofdepositie.  

Tabel 1. Natura 2000-gebied Voordelta: stikstofdepositie als gevolg van de werkzaamheden bestortingen 

Oosterscheldekering. Een toename in depositie als gevolg van het project is met rood gemarkeerd, 

afnames of geen toenames zijn met groen gemarkeerd. Voor de habitatrichtlijnsoorten is, indien een 

projecteffect plaatsvindt, opgenomen voor welke habitattype ze een projecteffect ondervinden. 

Code Habitattypen 

Hoogste 
bijdrage 

Bijdrage op 
(bijna) 

overbelaste 
hexagonen 

(mol/ha/jr) 
2020 

H1110 Permanent met zeewater van geringe diepte 
overstroomde zandbanken 

0,00  

H1140 Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten 0,00  

H1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en 
zandgebieden met Salicornia spp. en andere 
zoutminnende planten 

0,00  

H1320 Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion 
maritimae) 

0,00  

H1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia 
maritimae) 

0,00  

H2110 Embryonale wandelende duinen 0,04 0,01 

H2120 Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila 
arenaria (“witte duinen”) 

0,14 0,01 

Code Habitatrichtlijnsoorten 2020  

H1095 Zeeprik   

H1099 Rivierprik   

H1102 Elft   

H1103 Fint   

H1351 Bruinvis   

H1364 Grijze zeehond   

H1365 Gewone zeehond   

 

Uit de AERIUS-berekeningen volgt dat de stikstofdepositie ten opzichte van de 

autonome situatie toeneemt met een bijdrage van maximaal 0,04 mol/ha/jr en 0,01 

mol/ha/jr op (bijna) overbelaste hexagonen.  Op de habitattypen schorren en zilte 

graslanden (binnendijks), duindoornstruweel, schorren en zilte graslanden 

(buitendijks), zilte pioniersbegroeiingen (zeekraal), overgangs- en trilvenen 

(veenmosrietlanden) en slijkgrasvelden is sprake van een toename van 

stikstofdepositie. Op de (prioritaire) habitattype grote, ondiepe kreken en baaien, 

vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (“grijze duinen”) en *Kalkhoudende 

moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion davallianae is geen 

toename van stikstofdepositie (zie Tabel 2). Daarnaast zijn de leefgebieden van alle 

habitatrichtlijnsoorten niet gevoelig voor stikstofdepositie. 

 

2.2.1. Projecteffect 
Voordelta  

2.2.2. Projecteffect 
stikstofdepositie 
Oosterschelde 
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Tabel 2. Natura 2000-gebied Oosterschelde: stikstofdepositie als gevolg van de werkzaamheden 

bestortingen Oosterscheldekering. Een toename in depositie als gevolg van het project is met rood 

gemarkeerd, afnames of geen toenames zijn met groen gemarkeerd. Voor de habitatrichtlijnsoorten is, 

indien een projecteffect plaatsvindt, opgenomen voor welke habitattype ze een projecteffect ondervinden. 

Code Habitattypen 

Hoogste 
bijdrage 

Bijdrage op 
(bijna) 

overbelaste 
hexagonen 

(mol/ha/jr) 
2020 

H1160     Grote, ondiepe kreken en baaien 0,00  

H1310A Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en 
zandgebieden met Salicorniaspp. en andere 
zoutminnende planten 

0,01  

H1320     Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion 
maritimae) 

0,01  

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,01  

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,04 0,01 

H2130 *Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (“grijze 
duinen”) 

0,00  

H2160 Duinen met Hippophaë rhamnoides 0,03  

H7140B   Overgangs- en trilveen 0,01  

H7210 *Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en 
soorten van het Caricion davallianae 

0,00  

Code Habitatrichtlijnsoorten 2020  

H1340 *Noordse woelmuis   

H1365 Gewone zeehond   

 

Uit de AERIUS-berekeningen volgt dat de stikstofdepositie ten opzichte van de 

autonome situatie toeneemt met een bijdrage van maximaal 0,03 mol/ha/jr  en 0,02 

mol/ha/jr op (bijna) overbelaste hexagonen. Voor alle habitattypen waarvoor dit gebied 

is aangewezen is sprake van een geringe toename (zie Tabel 3). Daarnaast zijn twee 

van de drie soorten gevoelig voor stikstofdepositie op hun leefgebied, namelijk de 

nauwe korfslak en de groenknolorchis.  

Tabel 3. Natura 2000-gebied Kop van Schouwen: stikstofdepositie als gevolg van de werkzaamheden 

bestortingen Oosterscheldekering. Een toename in depositie als gevolg van het project is met rood 

gemarkeerd, afnames of geen toenames zijn met groen gemarkeerd. Voor de habitatrichtlijnsoorten is, 

indien een projecteffect plaatsvindt, opgenomen voor welke habitattype ze een projecteffect ondervinden. 

Code Habitattypen 

Hoogste 
bijdrage 

Bijdrage op 
(bijna) 

overbelaste 
hexagonen 

(mol/ha/jr) 
2020 

H1330A Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia 
maritimae) 

0,01  

H2110 Embryonale wandelende duinen 0,01  

H2120 Wandelende duinen op de strandwal met 
Ammophila arenaria (“witte duinen”) 

0,03 0,01 

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,02  

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,02  

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,02  

2.2.3. Projecteffect 
stikstofdepositie 
Kop van Schouwen 
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Code Habitattypen 

Hoogste 
bijdrage 

Bijdrage op 
(bijna) 

overbelaste 
hexagonen 

(mol/ha/jr) 
2020 

H2150 *Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-
Ulicetea) 

0,01  

H2160 Duinen met Hippophaë rhamnoides 0,03 0,02 

H2170 Duinen met Salix repens ssp. argentea (Salicion 
arenariae) 

0,01  

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,02  

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,02  

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)  0,02  

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,01  

H2190B Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,01  

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,01  

H6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige, of 
lemige kleibodem (Molinion caeruleae) 

0,01  

Code Leefgebied 2020  

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,03 0,02 

Code Habitatrichtlijnsoorten 2020  

H1014 Nauwe korfslak H2190B, H2160, 
Lg12 

 

H1340 *Noordse woelmuis   

H1903 Groenknolorchis H2190B, 
H1330A 

 

 

Uit de AERIUS-berekeningen volgt dat de stikstofdepositie ten opzichte van de 

autonome situatie toeneemt met een bijdrage van maximaal 0,01 mol/ha/jr betreffende 

bijna alle habitattypen met uitzondering van het type embryonale duinen. Daarnaast is 

de habitatrichtlijnsoort nauwe korfslak gevoelig voor stikstofdepositie op zijn 

leefgebied. 

Tabel 4. Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren: stikstofdepositie als gevolg van de 

werkzaamheden bestortingen Oosterscheldekering. Een toename in depositie als gevolg van het project is 

met rood gemarkeerd, afnames of geen toenames zijn met groen gemarkeerd. Voor de 

habitatrichtlijnsoorten is, indien een projecteffect plaatsvindt, opgenomen voor welke habitattype ze een 

projecteffect ondervinden. 

Code Habitattypen 

Hoogste 
bijdrage 

Bijdrage op 
(bijna) 

overbelaste 
hexagonen 

(mol/ha/jr) 
2020 

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,01  

H2110 Embryonale wandelende duinen 0,00  

H2120      Wandelende duinen op de strandwal met 
Ammophila arenaria (“witte duinen”) 

0,01  

H2130A    Grijze duinen (kalkrijk) 0,01  

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,01  

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,01  

H2160      Duinen met Hippophaë rhamnoides 0,01  

H2170 Duinen met Salix repens ssp. argentea (Salicion 0,01  

2.2.4. Projecteffect 
stikstofdepositie 
Manteling van 
Walcheren 
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Code Habitattypen 

Hoogste 
bijdrage 

Bijdrage op 
(bijna) 

overbelaste 
hexagonen 

(mol/ha/jr) 
2020 

arenariae) 

H2180A   Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01  

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01  

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,01  

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,01  

H2190B  Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01  

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,01  

Code Habitatrichtlijnsoorten 2020  

H1014      Nauwe korfslak H2190B, H2160  

 

 

Uit de AERIUS-berekeningen volgt dat de stikstofdepositie ten opzichte van de 

autonome situatie toeneemt met een bijdrage van maximaal 0,01 mol/ha/jr. Voor drie 

habitattypen waarvoor dit gebied is aangewezen is sprake van een geringe toename (zie 

Tabel 3), namelijk Duinen met Hippophaë rhamnoides (H2160), Duinen met Salix 

repens ssp. argentea (Salicion arenariae) (H2170) en Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 

(H2190B). Daarnaast is één van de twee soorten gevoelig voor stikstofdepositie op het 

leefgebied, namelijk de groenknolorchis. 

 

Tabel 5. Natura 2000-gebied Grevelingen: stikstofdepositie als gevolg van de werkzaamheden 

bestortingen Oosterscheldekering. Een toename in depositie als gevolg van het project is met rood 

gemarkeerd, afnames of geen toenames zijn met groen gemarkeerd. Voor de habitatrichtlijnsoorten is, 

indien een projecteffect plaatsvindt, opgenomen voor welke habitattype ze een projecteffect ondervinden. 

Code Habitattypen 

Hoogste 
bijdrage 

Bijdrage op 
(bijna) 

overbelaste 
hexagonen 

(mol/ha/jr) 
2020 

H1310     Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en 
zandgebieden met Salicornia spp. en andere 
zoutminnende soorten 

0,00  

H1330 Alantische schorren (Glauco-Puccinellietalia 
maritimae) 

0,00  

H2130 Grijze duinen 0,00  

H2160      Duinen met Hippophaë rhamnoides 0,01  

H2170 Duinen met Salix repens ssp. argentea (Salicion 
arenariae) 

0,01  

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,00  

H2190B  Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01  

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,00  

H6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het 
laagland, en van de montane en alpiene zones 

0,00  

Code Habitatrichtlijnsoorten 2020  

H1340 *Noordse woelmuis   

H1903 Groenknolorchis H2190B  

2.2.5. Projecteffect 
stikstofdepositie 
Grevelingen 
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3 Voortoets effectbeoordeling stikstofdepositie 

Binnen het projectbereik zijn vijf stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, zoals 

genoemd in Hoofdstuk 2, aanwezig. Het effect van de werkzaamheden is beschreven 

met de habitattypen en de -richtlijnsoorten waarvoor het gebied is aangewezen. In het 

volgende hoofdstuk worden deze gebieden getoetst door middel van een voortoets.   

 

Tabel 6. Overzicht van de habitattypen en -soorten van de Natura 2000-gebieden aangaande het project 

bestortingen Oosterscheldekering. De kolom “hoogste bijdrage” geeft de hoogste tijdelijke 

depositiewaarde in het betreffende Natura 2000-gebied in mol/ha/jr. 

* betreft prioritaire habitattypen en/of soorten waarvoor Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid 

heeft vanwege groot Europees belang. 

Natura 2000-
gebied 

Habitattypen Habitatsoorten Hoogste 
bijdrage 

Bijdrage 
op (bijna) 
overbelast 
hexagonen 

Voordelta Permanent overstroomde zandbanken 
(H1110) 

Slik- en zandplaten (H1140) 
Zilte pionierbegroeiingen (H1310) 

Slijkgrasvelden (H1320) 
Schorren en zilte graslanden 

(H1330)H2110 
Witte duinen (H2120) 

Zeeprik 
Rivierprik 

Elft 
Fint 

Bruinvis 
Grijze zeehond 

Gewone zeehond 

0,14 0,01 

Oosterschelde Grote baaien (H1160) 
Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 

(H1310A) 
Slijkgrasvelden (H1320) 

Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 
(H1330A) 

Schorren en zilte graslanden  (H1330B) 
*Grijze duinen (H2130) 

Duindoornstruwelen (H2160) 
Overgangs- en trilvenen 

(veenmosrietlanden) (H7140B) 
*Galigaanmoerassen (H7210) 

*Noordse woelmuis 
Gewone zeehond 

0,04 0,01 

Kop van 
Schouwen 

Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 
(H1330A) 

Embryonale duinen (H2110) 
Witte duinen (H2120) 

Grijze duinen (kalkrijk) (H2130A) 
Grijze duinen (kalkarm) (H2130B) 

Grijze duinen (heischraal) (H2130C) 
*Duinheiden met struikhei (H2150) 

Duindoornstruwelen (H2160) 
Kruipwilgstruwelen (H2170) 

Duinbossen (droog) (H2180A) 
Duinbossen (vochtig) (H2180B) 

Duinbossen (binnenduinrand) (H2180C) 
Vochtige duinvalleien (open water) 

(H2190A) 
Vochtige duinvalleien (kalkrijk) (H2190B) 

Nauwe korfslak 
*Noordse woelmuis 

Groenknolorchis 

0,03 0,02 
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Natura 2000-
gebied 

Habitattypen Habitatsoorten Hoogste 
bijdrage 

Bijdrage 
op (bijna) 
overbelast 
hexagonen 

Vochtige duinvalleien (ontkalkt) (H2190C) 
Blauwgraslanden (H6410) 

Zoom, mantel en droog struweel van de 
duinen (Lg12) 

Manteling van 
Walcheren 

Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 
(H1330B) 

Embryonale duinen (H2110)  
Witte duinen (H2120) 

Grijze duinen (kalkrijk) (H2130A) 
Grijze duinen (kalkarm) (H2130B) 

Grijze duinen (heischraal) (H2130C) 
Duindoornstruwelen (H2160)  
Kruipwilgstruwelen (H2170)  

Duinbossen (droog) (H2180A) 
Duinbossen (vochtig) (H2180B) 

Duinbossen (binnenduinrand) (H2180C) 
Vochtige duinvalleien (open water) 

(H2190A) 
Vochtige duinvalleien (kalkrijk) (H2190B) 

Vochtige duinvalleien (ontkalkt) (H2190C) 

Nauwe korfslak 0,01  

Grevelingen Zilte pionierbegroeiingen (H1310) 
Schorren en zilte graslanden (H1330) 

*Grijze duinen (H2130) 
Duindoornstruwelen (H2160) 
Kruipwilgstruwelen (H2170) 

Vochtige duinvalleien (open water) 
(H2190A) 

Vochtige duinvalleien (kalkrijk) (H2190B) 
Vochtige duinvalleien (ontkalkt) (H2190C) 

Ruigten en zomen (H6430) 

*Noordse woelmuis 
Groenknolorchis 

0,01  
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Het Natura 2000-gebied Voordelta omhelst het ondiepe zeegedeelte voor de kust van 

de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta. Het is een zeer dynamisch gebied, bestaande uit 

buitendelta's met geulen en banken. De kustzone is hier relatief voedselrijk en daardoor 

hoog productief. De Voordelta fungeert als kraamkamer voor diverse vissoorten en als 

foerageergebied voor visetende trekvogels en schelpdiereters. De zandbanken vormen 

een rustgebied voor zeehonden. December 2008 is de begrenzing van het gebied 

zuidwaarts uitgebreid met de Vlakte van Raan, het gedeelte voor de monding van de 

Westerschelde (Min. LNV, 2019). De Voordelta is niet aangewezen voor habitattypen 

die zeer gevoelig zijn voor stikstofdepositie. Wel zijn er meerdere habitattypen 

aanwezig die gevoelig zijn voor stikstofdepositie. Dit zijn H1310A Zilte 

pionierbegroeiingen, zeekraal, H1320 Slijkgrasvelden, H1330A Schorren en zilte 

graslanden (buitendijks), H2110 Embryonale duinen en H2120 Witte duinen. 

 

Tabel 7. Huidige oppervlakte binnen het Natura 2000-gebied en instandhoudingsdoelstellingen Natura 

2000-gebied Voordelta, inclusief de doelstellingen uit het veegbesluit. Prioritaire habitattypen zijn 

aangegeven met een asterix (*). Soorten waarvoor de midwinteraantallen zijn aangegeven met a. 

Habitattype H2120 staat niet opgenomen in het beheerplan. Hierdoor is geen oppervlakte meegenomen 

(Beheerplan Voordelta, 2016). 

Code Habitattypen Oppervlakte 
(ha) 

Doelstelling 

Oppervlakte Kwaliteit Populatie 

H1110A Permanent overstroomde 
zandbanken (getijdengebied) 

80.409 

= =  

H1110B Permanent overstroomde 
zandbanken (Noordzee-
kustzone) 

= =  

H1140A Slik- en zandplaten 
(getijdengebied) 

2.224 

= =  

H1140B Slik- en zandplaten (Noordzee-
kustzone) 

= =  

H1310A Zilte pionierbegroeiingen, 
zeekraal 

39,2 = =  

H1320 Schorren met slijkgrasvegetatie 
(Spartinion maritimae) 

2,9 = =  

H1330A Schorren en zilte graslanden, 
buitendijks 

30,3 = =  

H2110 Embryonale duinen 6,8 = =  

H2120 Wandelende duinen op de 
strandwal met Ammophila 
arenaria (“witte duinen”) 

- = =  

Code Habitatrichtlijnsoorten Landelijk 
populatie 

(%) 

Oppervlakte Kwaliteit Populatie 

H1095 Zeeprik  = = > 

H1099 Rivierprik  = = > 

H1102 Elft  = = > 

H1103 Fint > 15% = = > 

H1351 Bruinvis  = > = 

H1364 Grijze zeehond 5-6% = = = 

H1365 Gewone zeehond 1-2% = > > 

 

 

3.1 Voortoets Natura 
2000-gebied Voordelta 

3.1.1. Aanwijzing en 
ligging gebied 
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Code Vogelrichtlijnsoorten Aantal Oppervlakte Kwaliteit Populatie 

A001 Roodkeelduiker - = =  

A005 Fuut 280 = =  

A007 Kuifduiker 6 = =  

A017 Aalscholver 480 = =  

A034 Lepelaar 10 = =  

A043 Grauwe Gans 70 = =  

A048 Bergeend 360 = =  

A050 Smient 380 = =  

A051 Krakeend 90 = =  

A052 Wintertaling 210 = =  

A054 Pijlstaart 250 = =  

A056 Slobeend 90 = =  

A062 Toppereend 80 = =  

A063 Eider 2500a = =  

A065 Zwarte zee-eend 9700a = =  

A067 Brilduiker 330 = =  

A069 Middelste Zaagbek 120 = =  

A130 Scholekster 2500 = =  

A132 Kluut 150 = =  

A137 Bontbekplevier 70 = =  

A141 Zilverplevier 210 = =  

A144 Drieteenstrandloper 350 = =  

A149 Bonte strandloper 620 = =  

A157 Rosse grutto 190 = =  

A160 Wulp 980 = =  

A162 Tureluur 460 = =  

A169 Steenloper 70 = =  

A177 Dwergmeeuw - = =  

A191 Grote stern - = =  

A193 Visdief -    

 

Voor het Natura 2000-gebied Voordelta zijn vanuit de Habitatrichtlijn 

instandhoudingsdoelstellingen opgesteld voor zeven habitattypen en zes habitatsoorten 

met doelen voor kwaliteit en oppervlakte. Deze instandhoudingsdoelstellingen zijn 

weergegeven in Tabel 7.  

 

 

Het project bestortingen Oosterscheldekering leidt tot een toename van 

stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied Voordelta van maximaal 0,14 mol op een 

niet overbelast hexagoon en 0,01 op (bijna) overbelaste hexagonen, zie Tabel 16. De 

habitattypen met een projecteffect zijn typen die worden gedreven door een zoute 

omgeving, waarbij de typen H2110 en H2120 recent ontstane habitatten zijn.  

Het habitattype H2110 neemt voornamelijk in omvang en kwaliteit door toedoen van 

'strandreiniging' (het mechanisch verwijderen van wintervloedmerk ten behoeve van 

het recreatief medegebruik van stranden). In de Voordelta kan van dit habitattype niet 

met zekerheid vastgesteld worden of het beter dan wel slechter gaat met dit habitattype, 

3.1.2. Instandhoudings-
doelstellingen 

3.1.3. Omschrijving 
projecteffect en 
beoordeling 
projecteffect 
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aangezien gegevens uit het verleden niet beschikbaar zijn (T0 is onbekend). De 

landelijke staat van instandhouding voor het habitattype embryonale duinen is gunstig 

waarbij zelfs uitbreiding optreedt, waaronder in de Voordelta. Ondanks dat sprake is 

van een lichte overschrijding in delen van het areaal op het habitattype H2110, leidt 

deze extra tijdelijke bijdrage niet tot een slechtere staat van het habitattype, aangezien 

dit nieuwe habitattype heeft kunnen ontstaan zonder dat er in het verleden passend naar 

stikstofdepositie is gekeken. 

Evenals het habitattype H2110, is het habitattype H2120 in het recente verleden 

ontstaan vanuit successie als embryonale duinen. De landelijke staat van 

instandhouding voor het habitattype embryonale duinen is matig ongunstig. Ondanks 

dat sprake is van een lichte overschrijding in delen van het areaal, leidt de extra 

tijdelijke bijdrage van maximaal 0,01 Mol/ha/jr op (bijna) overbelast hexagonen niet 

tot een slechtere staat van het habitattype, gezien het feit dat dit habitattype zichzelf 

heeft gevestigd in het betreffende Natura 2000- gebied. Deze kleine en tijdelijke 

deposities leiden bij desbetreffende habitattypes (H2110 en H2120) niet tot meetbare 

verschillen. Daarnaast kan geconcludeerd worden dat een kleine en tijdelijke toename 

van stikstofdepositie nooit kan leiden tot meetbare directe schade aan planten van een 

betreffend habitattype.  

Tabel 8. Resultaten per habitattype voor de stikstofgevoelige Natura 2000-gebied Voordelta met een 

projectbijdrage in mol/ha/jr. 

Voordelta 

Code Habitattypen Hoogste bijdrage 
(mol/ha/jr) 

Bijdrage op (bijna) 
overbelaste 
hexagonen 

H2110 Embryonale duinen 0,04 0,01 

H2120 Witte duinen 0,14 0,01 

 

Het tijdelijke projecteffect van de bestortingen Oosterscheldekering heeft geen 

significant negatieve gevolgen voor het Natura 2000-gebied Voordelta. 

 

Het gebied Oosterschelde is een onderdeel van het voormalige estuarium van de 

Schelde. In 1986 is de Oosterschelde van de zee afgesloten door een stormvloedkering, 

die de getijdenwerking nog in enige mate toelaat. Als gevolg van de getijdenstromen 

vinden erosie- en sedimentatieprocessen plaats die resulteren in een wisselend patroon 

van schorren, slikken en droogvallende platen (het intergetijdengebied), ondiep water 

en diepe getijdengeulen. In de monding van de Oosterschelde bevinden zich de diepste 

stroomgeulen die plaatselijk een diepte bereiken van 45 meter. Tussen deze 

stroomgeulen en in het gebied ten oosten van de Zeelandbrug bevinden zich 

uitgestrekte gebieden met ondiepe wateren met zandbanken. In het oosten en noorden 

van het gebied komen grote oppervlakten slikken voor. Binnendijks worden langs de 

oever een groot aantal karrevelden, inlagen en kreekrestanten tot het gebied gerekend. 

Deze gebieden bestaan voornamelijk uit vochtige graslanden en open water. Het water, 

het intergetijdengebied en de binnendijks gelegen gebieden vormen tezamen het 

leefmilieu voor de rijke flora en fauna van het gebied. De grote variatie aan 

milieutypen in het gebied gaat gepaard met een grote diversiteit aan dier- en 

plantensoorten. Genoemde variatie aan milieutypen wordt bepaald door factoren als 

getij, stroming, watertemperatuur, hoogteligging, waterkwaliteit en 

sedimentsamenstelling. 

3.1.4. Conclusie 

3.2 Voortoets Natura 
2000-gebied 
Oosterschelde 

3.2.1. Aanwijzing en 
ligging gebied 
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Tabel 9. De landelijke staat van het Natura 2000-gebied en instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000-

gebied Oosterschelde, inclusief de doelstellingen uit het veegbesluit. Prioritaire habitattypen zijn 

aangegeven met een asterix (*). Soorten waarvoor omvang populatie duidt het op een regionaal doel zijn 

aangegeven met een b. 

Code Habitattypen Landelijke 
staat 

Doelstelling 

Oppervlakte Kwaliteit Populatie 

H1160  Grote, ondiepe kreken en 
baaien 

- = >  

H1310A Zilte pionierbegroeiingen 
(zeekraal) 

- > =  

H1310B Zilte pionierbegroeiingen 
(zeevetmuur) 

+ = =  

H1320 Schorren met slijkgrasvegetatie 
(Spartinion maritimae) 

-- = =  

H1330A Schorren en zilte graslanden 
(buitendijks) - = =  

H1330B Schorren en zilte graslanden 
(binnendijks) 

- > =  

H2130A *Grijze duinen (kalkrijk) -- = =  

H2160 Duindoornstruwelen + = =  

H7140B Overgangs-    en    trilveen 
(veenmosrietlanden) 

- > >  

H7210 *Galigaanmoerassen - = =  

Code Habitatrichtlijnsoorten Landelijk 
staat 

Oppervlakte Kwaliteit Populatie 

H1103 Fint -- = = = 

H1340 *Noordse woelmuis -- > = > 

H1351 Bruinvis - = = = 

H1364 Grijze zeehond - = = = 

H1365 Gewone zeehond - = > > 

 
Code Vogelrichtlijnsoorten Landelijke 

staat 
Oppervlakte Kwaliteit Populatie 

A081 Bruine Kiekendief + = = 19 

A132 Kluut - = = 2000b 

A137 Bontbekplevier - = = 100 b 

A138 Strandplevier -- > > 220 b 

A191 Grote stern -- = = 4000 b 

A193 Visdief - = = 6500 b 

A194 Noordse Stern + = = 20 

A004 Dodaars + = = 80 

A005 Fuut - = = 370 

A007 Kuifduiker + = = 8 

A017 Aalscholver + = = 360 

A026 Kleine Zilverreiger + = = 20 

A034 Lepelaar + = = 30 

A037 Kleine Zwaan - = =  

A043 Grauwe Gans + = = 2300 
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Code Vogelrichtlijnsoorten Landelijke 
staat 

Oppervlakte Kwaliteit Populatie 

A045 Brandgans + = = 3100 

A046 Rotgans - = = 6300 

A048 Bergeend + = = 2900 

A050 Smient + = = 12000 

A051 Krakeend + = = 130 

A052 Wintertaling - = = 1000 

A053 Wilde eend + = = 5500 

A054 Pijlstaart - = = 730 

A056 Slobeend + = = 940 

A067 Brilduiker + = = 680 

A069 Middelste Zaagbek + = = 350 

A103 Slechtvalk + = = 10 

A125 Meerkoet - = = 1100 

A130 Scholekster -- = = 24000 

A132 Kluut - = = 510 

A137 Bontbekplevier + = = 280 

A138 Strandplevier -- = = 50 

A140 Goudplevier -- = = 2000 

A141 Zilverplevier + = = 4400 

A142 Kievit - = = 4500 

A143 Kanoet - = = 7700 

A144 Drieteenstrandloper - = = 260 

A149 Bonte strandloper + = = 14100 

A157 Rosse grutto + = = 4200 

A160 Wulp + = = 6400 

A161 Zwarte ruiter + = = 310 

A162 Tureluur - = = 1600 

A164 Groenpootruiter + = = 150 

A169 Steenloper -- = = 580 

 

Voor het Natura 2000-gebied Oosterschelde zijn vanuit de Habitatrichtlijn 

instandhoudingsdoelstellingen opgesteld voor acht habitattypen en vijf habitatsoorten 

met doelen voor kwaliteit en oppervlakte. Deze instandhoudingsdoelstellingen zijn 

weergegeven in Tabel 9.  

 

Het project bestortingen Oosterscheldekering leidt tot een toename van 

stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied Oosterschelde van maximaal 0,04 mol 

N/ha/jr en maximaal 0,01 mol N/ha/jr op een overbelast hexagoon, zie Tabel 10. De 

habitattypen (die een projecteffect ondervinden) in dit Natura 2000-gebied zijn 

afhankelijk van zouten. Kleine en tijdelijke deposities leiden  niet tot meetbare 

verschillen in groeisnelheid van individuele planten. Daarnaast zijn de planten die baat 

hebben stikstofdepositie en zorgen voor verruiging gevoelig voor verzilting, waardoor 

de normale plantengemeenschappen uit de habitatten in de Oosterschelde de 

concurrentiestrijd zullen winnen. Desondanks dat sprake is van een lichte 

3.2.2. Instandhoudings-
doelstellingen 

3.2.3. Omschrijving 
projecteffect en 
beoordeling 
projecteffect 
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overschrijding in delen van het areaal, leidt deze extra tijdelijke bijdrage dus niet tot 

een slechtere staat van het Natura 2000-gebied  

Tabel 10. Resultaten per habitattype voor de stikstofgevoelige Natura 2000-gebied Oosterschelde met een 

projectbijdrage in mol/ha/jr. 

Oosterschelde 

Code Habitattypen Hoogste bijdrage 
(mol/ha/jr) 

Bijdrage op (bijna) 
overbelaste hexagonen 

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,04 0,01 

H2160 Duindoornstruwelen 0,03  

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,01  

H7140B Overgangs- en trilvenen 
(veenmosrietlanden) 

0,01  

H1320 Slijkgrasvelden 0,01  

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,01  

 

Het tijdelijke projecteffect van de bestortingen Oosterscheldekering heeft geen 

significant negatieve gevolgen voor het Natura 2000-gebied Oosterschelde. 

 

De Kop van Schouwen is een duingebied op het westelijke uiteinde van Schouwen-

Duiveland. Het gebied omvat een aantal deelgebieden met een verschillende 

ontstaansgeschiedenis, waardoor kalkrijke jonge duinen, kalkarme oude duinen, 

klifduinen en stuifduinen aanwezig zijn. Aan de zeezijde van het gebied zijn de duinen 

sterk geaccidenteerd, met natuurlijke begroeiing, verstuivingsprocessen en natte 

valleien; de open binnenduinen zijn licht golvend. Daardoor komt een brede variatie 

aan duinhabitattypen voor. In de aangroeiende noordwestpunt (Verklikkerduinen) zijn 

jonge duinvalleien aanwezig. De iets zuidelijker gelegen Meeuwenduinen vormen een 

naar verhouding grootschalig actief stuivend duin waarin in de laatste 50 jaar geen 

maatregelen zijn getroffen voor vastlegging van het duin. Er komen evenwel geen 

duinvalleien in voor. In de Zeepe duinen ten oosten daarvan zijn in het kader van 

natuurontwikkeling valleien opnieuw uitgegraven en zijn nieuwe uitblazingsvalleien 

ontstaan. In het zuidwesten van het gebied worden jonge duinen met struweel en bos 

aangetroffen. In de oostelijke binnenduinen liggen ontkalkte vroongronden met 

soortenrijke graslanden, afgewisseld met de zogenaamde elzenmeten, duinheide en 

landgoedbossen. Tussen Burgh-Haamstede en Renesse zijn de meeste natte 

duinvalleivegetaties te vinden. 

Tabel 11. De landelijke staat van het Natura 2000-gebied en instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000-

gebied Kop van Schouwen, inclusief de doelstellingen uit het veegbesluit. Prioritaire habitattypen zijn 

aangegeven met een asterix (*). Soorten waarvoor omvang populatie duidt het op een regionaal doel zijn 

aangegeven met een b. 

Code Habitattypen Landelijke 
staat 

Doelstelling 

Oppervlakte Kwaliteit Populatie 

H1330A Schorren en zilte graslanden 

(buitendijks) 

- = = 
 

H2110 Embryonale duinen + = =  

H2120 Witte duinen - = >  

H2130A *Grijze duinen (kalkrijk) -- > >  

H2130B *Grijze duinen (kalkarm) -- > >  

3.2.4. Conclusie 

3.3 Voortoets Natura 
2000-gebied Kop van 
Schouwen 

3.3.1. Aanwijzing en 
ligging gebied 
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Code Habitattypen Landelijke 
staat 

Doelstelling 

Oppervlakte Kwaliteit Populatie 

H2130C *Grijze duinen (heischraal) -- > >  

H2150 *Duinheiden met struikhei + = =  

H2160 Duindoornstruwelen + = (<) =  

H2170 Kruipwilgstruwelen + = (<) =  

H2180A Duinbossen (droog) + = (<) =  

H2180B Duinbossen (vochtig) - = (<) >  

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) - = (<) =  

H2190A Vochtige duinvalleien (open 

water) 

- > > 
 

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) - > >  

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) - > >  

H2190D Vochtige duinvalleien (hoge 

moerasplanten) 

- = = 
 

H6410 Blauwgraslanden -- = =  

Code Habitatrichtlijnsoorten Landelijk 
staat 

Oppervlakte Kwaliteit Populatie 

H1014 Nauwe korfslak - = = = 

H1340 *Noordse woelmuis -- = > = 

H1903 Groenknolorchis -- > > > 

 

Voor het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen zijn vanuit de Habitatrichtlijn 

instandhoudingsdoelstellingen opgesteld voor tien habitattypen en drie habitatsoorten 

met doelen voor kwaliteit en oppervlakte. Deze instandhoudingsdoelstellingen zijn 

weergegeven in Tabel 11.  

 

Het project bestortingen Oosterscheldekering leidt tot een toename van 

stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen van maximaal 0,03 

mol N/ha/jr en maximaal 0,02 mol N/ha/jr op een overbelast hexagoon, zie Tabel 12. 

De habitattypen (die een projecteffect ondervinden) in dit Natura 2000-gebied zijn 

afhankelijk van zouten dan wel van salt spray door inlandige wind. Kleine en tijdelijke 

deposities leiden  niet tot meetbare verschillen in groeisnelheid van individuele 

planten. Daarnaast zijn de planten die baat hebben stikstofdepositie en zorgen voor 

verruiging gevoelig voor verzilting en salt spray, waardoor de normale 

plantengemeenschappen uit de habitatten in de Kop van Schouwen de 

concurrentiestrijd zullen winnen. Desondanks dat sprake is van een lichte 

overschrijding in delen van het areaal, leidt deze extra tijdelijke bijdrage dus niet tot 

een slechtere staat van het Natura 2000-gebied  

Tabel 12. Resultaten per habitattype voor de stikstofgevoelige Natura 2000-gebied Kop van Schouwen met 

een projectbijdrage in mol/ha/jr. 

Kop van Schouwen 

Code Habitattypen Hoogste bijdrage 
(mol/ha/jr) 

Bijdrage op (bijna) 
overbelaste 
hexagonen 

H2120 Witte duinen 0,03 0,01 

H2160 Duindoornstruwelen 0,03 0,02 

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de 0,03 0,02 

3.3.2. Instandhoudings-
doelstellingen 

3.3.3. Omschrijving 
projecteffect en 
beoordeling 
projecteffect 
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Kop van Schouwen 

Code Habitattypen Hoogste bijdrage 
(mol/ha/jr) 

Bijdrage op (bijna) 
overbelaste 
hexagonen 

duinen 

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,02  

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,02  

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,02  

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,02  

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,02  

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,02  

H6410 Blauwgraslanden 0,01  

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,01  

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,01  

H2150 Duinheiden met struikhei 0,01  

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01  

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01  

H9999:116 Habitattype onbekend/onzeker KDW op 
basis meestkritische aangewezen type 
(H2130B;H2130C) 

0,01 
 

H2110 Embryonale duinen 0,01  

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,01  

 

Het tijdelijke projecteffect van de bestortingen Oosterscheldekering heeft geen 

significant negatieve gevolgen voor het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. 

 

De Manteling van Walcheren betreft een kalkarm duingebied aan de noordwestrand 

van het voormalige eiland Walcheren. De kust is hier al vele honderden jaren een 

afslagkust en de kustlijn is in de loop der tijd met enkele kilometers landinwaarts 

verplaatst. Hierdoor is de zone met primaire duinen uiterst smal of ontbreekt volledig 

en komen de oude duinen tot zeer kort aan de kustlijn. Aan de zeezijde is tamelijk veel 

reliëf aanwezig dat meer landinwaarts overgaat naar minder geaccidenteerd terrein. In 

het westelijke deel van het duingebied liggen, niet ver achter de zeereep, oude 

duineikenbossen die hier een natuurlijke bosgrens vormen. Het oostelijk gelegen 

Oranjezon herbergt een aantal vochtige duinvalleien en soortenrijke 

duindoornstruwelen. Van oudsher wordt de Manteling van Walcheren gekenmerkt door 

buitenplaatsen met statige landhuizen en soortenrijke bossen met stinzeplanten in de 

binnenduinrand. 

 

Tabel 13. De landelijke staat van het Natura 2000-gebied en instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000-

gebied Manteling van Walcheren, inclusief de doelstellingen uit het veegbesluit. Prioritaire habitattypen 

zijn aangegeven met een asterix (*). Soorten waarvoor omvang populatie duidt het op een regionaal doel 

zijn aangegeven met een b. 

Code Habitattypen Landelijke 
staat 

Doelstelling 

Oppervlakte Kwaliteit Populatie 

H1330B Schorren en zilte graslanden 

(binnendijks) 

- = = 
 

H2110 Embryonale duinen + = =  

3.3.4. Conclusie 

3.4 Voortoets Natura 
2000-gebied Manteling 
van Walcheren 
 

3.4.1. Aanwijzing en 
ligging gebied 
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H2120 Witte duinen - = =  

H2130A *Grijze duinen (kalkrijk) -- = =  

H2130B *Grijze duinen (kalkarm) -- > >  

H2130C *Grijze duinen (heischraal) -- = =  

H2160 Duindoornstruwelen + = (<) =  

H2170 Kruipwilgstruwelen - = =  

H2180A Duinbossen (droog) + = =  

H2180B Duinbossen (vochtig) - = =  

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) - = =  

H2190A Vochtige duinvalleien (open 

water) 

- = = 
 

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) - = =  

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) - = =  

H2190D Vochtige duinvalleien (hoge 

moerasplanten) 

- = = 
 

Code Habitatrichtlijnsoorten Landelijk 
staat 

Oppervlakte Kwaliteit Populatie 

H1014 Nauwe korfslak - = = = 

 

Voor het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren zijn vanuit de Habitatrichtlijn 

instandhoudingsdoelstellingen opgesteld voor acht habitattypen en één habitatsoorten 

met doelen voor kwaliteit en oppervlakte. Deze instandhoudingsdoelstellingen zijn 

weergegeven in Tabel 13.  

 

Het project bestortingen Oosterscheldekering leidt tot een toename van 

stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren van maximaal 

0,01 mol N/ha/jr op een niet overbelast habitat, zie Tabel 14. De habitattypen (die een 

projecteffect ondervinden) in dit Natura 2000-gebied zijn afhankelijk van zouten dan 

wel van salt spray door inlandige wind. Kleine en tijdelijke deposities leiden  niet tot 

meetbare verschillen in groeisnelheid van individuele planten. Daarnaast zijn de 

planten die baat hebben stikstofdepositie en zorgen voor verruiging gevoelig voor 

verzilting en salt spray, waardoor de normale plantengemeenschappen uit de habitatten 

in de Manteling van Walcheren de concurrentiestrijd zullen winnen. Daarnaast is geen 

sprake van een overschrijding waardoor de extra tijdelijke bijdrage van het project niet 

leidt tot een slechtere staat van het Natura 2000-gebied.  

Tabel 14. Resultaten per habitattype voor de stikstofgevoelige Natura 2000-gebied Manteling van 

Walcheren met een projectbijdrage in mol/ha/jr. 

Manteling van Walcheren 

Code Habitattypen Hoogste bijdrage 
(mol/ha/jr) 

Bijdrage op (bijna) 
overbelaste 
hexagonen 

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,01  

H2160 Duindoornstruwelen 0,01  

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01  

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01  

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,01  

H2120 Witte duinen 0,01  

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01  

3.4.2. Instandhoudings-
doelstellingen 

3.4.3. Omschrijving 
projecteffect en 
beoordeling 
projecteffect 
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Manteling van Walcheren 

Code Habitattypen Hoogste bijdrage 
(mol/ha/jr) 

Bijdrage op (bijna) 
overbelaste 
hexagonen 

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01  

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01  

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,01  

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,01  

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,01  

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,01  

 

Het tijdelijke projecteffect van de bestortingen Oosterscheldekering heeft geen 

significant negatieve gevolgen voor het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren.  

 

De Grevelingen is een voormalige zeearm gelegen tussen Goeree-Overflakkee en 

Schouwen-Duiveland. Het is sinds de afsluiting door de Deltawerken het grootste 

zoutwatermeer van Europa en bevat een aantal eilanden waar uitgestrekte, soortenrijke 

duinvalleibegroeiingen en zilte pioniergemeenschappen voorkomen, alsmede 

uitgestrekte oeverlanden (onder meer de Slikken van Flakkee) met zilte begroeiingen, 

graslanden, ruigten, struwelen en bos. Mede dankzij de geïsoleerde ligging van de 

eilanden (de voormalige zandplaten Hompelvoet, Veermansplaat, Kleine 

Veermansplaat, Grote en Kleine Stampersplaat) vormt de Grevelingen een van de 

belangrijkste leefgebieden voor de noordse woelmuis in Zuidwest-Nederland. Om 

verzoeting tegen te gaan werd in 1978 de Brouwerssluis aangelegd, die in de periode 

december-maart open staat en die tevens uitwisseling van visbestanden aan 

weerszijden mogelijk maakt.  

Tabel 15. De landelijke staat van het Natura 2000-gebied en instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000-

gebied Grevelingen, inclusief de doelstellingen uit het veegbesluit. Prioritaire habitattypen zijn 

aangegeven met een asterix (*). Soorten waarvoor omvang populatie duidt het op een regionaal doel zijn 

aangegeven met een b. 

Code Habitattypen Landelijke 
staat 

Doelstelling 

Oppervlakte Kwaliteit Populatie 

H1310A Zilte pionierbegroeiingen 

(zeekraal) 

- = = 
 

H1310B Zilte pionierbegroeiingen 

(zeevetmuur) 

+ = = 
 

H1330B Schorren en zilte graslanden 

(binnendijks) 

- = = 
 

H2130A *Grijze duinen (kalkrijk) -- = =  

H2160 Duindoornstruwelen + = =  

H2170 Kruipwilgstruwelen - = =  

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) - = =  

H6430B Ruigten en zomen (harig 

wilgenroosje) 

- = = 
 

Code Habitatrichtlijnsoorten Landelijk 
staat 

Oppervlakte Kwaliteit Populatie 

H1340 *Noordse woelmuis -- > > > 

3.4.4. Conclusie 

3.5 Voortoets Natura 
2000-gebied 
Grevelingen 

3.5.1. Aanwijzing en 
ligging gebied 
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Code Habitattypen Landelijke 
staat 

Doelstelling 

Oppervlakte Kwaliteit Populatie 

H1364 Grijze zeehond - = = = 

H1365 Gewone zeehond - = = = 

H1903 Groenknolorchis -- = = = 

Code Vogelrichtlijnsoorten Landelijke 
staat 

Oppervlakte Kwaliteit Populatie 

A081 Bruine Kiekendief + = = 17 

A132 Kluut - > > 2000* 

A137 Bontbekplevier - > > 105* 

A138 Strandplevier -- > > 220* 

A191 Grote stern -- = = 6200* 

A193 Visdief - > > 6500* 

A195 Dwergstern -- = = 300* 

A004 Dodaars + = = 70 

A005 Fuut - = = 1600 

A007 Kuifduiker + = = 20 

A008 Geoorde fuut - = = 1500 

A017 Aalscholver + = = 310 

A026 Kleine Zilverreiger + = = 50 

A034 Lepelaar + = = 70 

A037 Kleine Zwaan - = = 4 

A041 Kolgans + = = 140 

A043 Grauwe Gans + = = 630 

A045 Brandgans + = = 1900 

A046 Rotgans - = = 1700 

A048 Bergeend + = = 700 

A050 Smient + = = 4500 

A051 Krakeend + = = 320 

A052 Wintertaling - = = 510 

A053 Wilde eend + = = 2900 

A054 Pijlstaart - = = 60 

A056 Slobeend + = = 50 

A067 Brilduiker + = = 620 

A069 Middelste Zaagbek + = = 1900 

A103 Slechtvalk + = = 10 

A125 Meerkoet - = = 2000 

A130 Scholekster -- = = 560 

A132 Kluut - = = 80 

A137 Bontbekplevier + = = 50 

A138 Strandplevier -- = = 20 

A140 Goudplevier -- = = 2600 

A141 Zilverplevier + = = 130 

A149 Bonte strandloper + = = 650 

A157 Rosse grutto + = = 30 

A160 Wulp + = = 440 

A162 Tureluur - = = 170 
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Code Habitattypen Landelijke 
staat 

Doelstelling 

Oppervlakte Kwaliteit Populatie 

A169 Steenloper -- = = 30 

 

Voor het Natura 2000-gebied Grevelingen zijn vanuit de Habitatrichtlijn 

instandhoudingsdoelstellingen opgesteld voor zeven habitattypen en vier habitatsoorten 

met doelen voor kwaliteit en oppervlakte. Deze instandhoudingsdoelstellingen zijn 

weergegeven in Tabel 15.  

 

Het project bestortingen Oosterscheldekering leidt tot een toename van 

stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied Grevelingen van maximaal 0,01 mol op 

een niet overbelast hexagoon, zie Tabel 16. De habitattypen met een projecteffect zijn 

typen die worden gedreven door een zoute omgeving, waarbij de typen H2160 en 

H2170 struwelen zijn die al meerdere tientallen jaren aanwezig zijn. Kleine en 

tijdelijke deposities leiden bij dit soort habitattypes niet tot meetbare verschillen. 

Tevens kan geconcludeerd worden dat een kleine en tijdelijke toename van 

stikstofdepositie nooit kan leiden tot meetbare directe schade aan planten van een 

betreffend habitattype. Daarnaast is geen sprake van een overschrijding waardoor de 

extra tijdelijke bijdrage van het project niet leidt tot een slechtere staat van het Natura 

2000-gebied. 

Tabel 16. Resultaten per habitattype voor de stikstofgevoelige Natura 2000-gebied Grevelingen met een 

projectbijdrage in mol/ha/jr. 

Grevelingen 

Code Habitattypen Hoogste bijdrage 
(mol/ha/jr) 

Bijdrage op (bijna) 
overbelaste 
hexagonen 

H2160 Duindoornstruwelen 0,01  

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01  

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01  

 

Het tijdelijke projecteffect van de bestortingen Oosterscheldekering heeft geen 

significant negatieve gevolgen voor het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. 

  

3.5.2. Instandhoudings-
doelstellingen 

3.5.3. Omschrijving 
projecteffect en 
beoordeling 
projecteffect 

3.5.4. Conclusie 
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4 Conclusie 

In de voorliggende voortoets is vastgesteld dat het tijdelijke project Bestortingen 

Oosterscheldekering niet zal leiden tot een (significante) verslechtering van de 

kwaliteit van de natuurlijke habitattypen en de habitatten van soorten in de 

omringende Natura 2000-gebieden (instandhoudingsdoelstellingen). De 

natuurlijke kenmerken van deze gebieden worden niet aangetast, waardoor er 

ook geen verslechtering plaats vindt op de bijbehorende habitat- en 

vogelrichtlijnsoorten.  
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Bijlage  
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Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Retouradres: Rijkswaterstaat 1 Postbus 2232 3500 GE Utrecht

RWS INFORMATIE Rijkswaterstaat Zee en
Provincie Zeeland Delta

Vergunningenteam Wet natuurbescherming Projectorganisatie
Waterveiligheid

Postbus 6001
4330 LA Middelburg

4337PAMddib
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T
F
www. rij kswatersta at. fl1

Contactpersoon

Adviseur omgeving

Datum 29 november 2019
Onderwerp Aanvulling stikstofdepositie

Geachte heer/mevrouw,

Door de uitspraak van de Raad van State inzake het PAS is de
vergunningaanvraag Wet natuurbescherming voor het bestoften van
ontgrondingskuilen bij de Oosterscheldekering aangehouden. Rijkswaterstaat heeft
samen met Movares Nederland BV een aanvullende notitie op de passende
beoordeling gemaakt. In de bijlage bij deze brief treft u de aanvullende notitie
aan, wij vragen u deze te betrekken bij de beoordeling van de aanvraag.

Door de opgelopen vertraging als gevolg van de landelijke stikstofdepositie
problematiek is het voor Rijkswaterstaat zeer belangrijk om op korte termijn over
een vergunning te beschikken, zodat de bestortingswerkzaamheden in het eerste
kwartaal van 2020 uitgevoerd kunnen worden. Langer wachten met het uitvoeren
zou ongewenste effecten kunnen hebben op de Oosterscheldekering en daarmee
op de waterveiligheid voor Nederland. Eerder heeft u aangegeven de aanvraag
voor te willen bereiden met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure
(afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht). Gelet op bovenstaande verzoeken wij
u om daarvan af te wijken en de reguliere procedure (hoofdstuk 4 van de Awb)
toe te passen.

Op grond van bovenstaande verzoeken wij u vergunning te verlenen in het kader
van Wet natuurbescherming.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog nadere informatie wensen dan
kunt u contact opnemen met de heer A. de Smet, omgevingsmanager
Projectorganisatie Waterveiligheid (POW).

Met vriendelijke groet,

projectmanager ZD B Waterveiligheid
Rijkswaterstaat Programmas, Projecten en Onderhoud

Koftsm
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Rijkswaterstaat Zee en Delta –  
Middelburg 

 
Postbus 2232  
3500 GE  UTRECHT 
 
 

Ja 

onderwerp  kenmerk behandeld door verzonden 
Besluit Wet natuurbescherming voor het  
bestorten van ontgrondingskuilen in de Natura  
2000-gebieden Oosterschelde en Voordelta. 
 

ZK19000120 / 19419552 

*19419552* 
 

 
 

 
 

Middelburg, 3 december 2019 
 
Geachte , 
 
Op 28 mei 2019 hebben wij van u een aanvraag ontvangen voor een vergunning op grond van artikel 2.7 
lid 2, van de Wet natuurbescherming. U vraagt vergunning aan voor het bestorten van ontgrondingskuilen 
in de Natura 2000-gebieden Oosterschelde en Voordelta. De ontvangst van deze aanvraag is op 18 juni 
2019, kenmerk ZK19000120 / 19017429 bevestigd. In deze brief geef ik u ons antwoord op uw aanvraag. 
  
BESLUIT WET NATUURBESCHERMING ONDERDEEL GEBIEDSBESCHERMING ZK19000120 

Wij besluiten: 
I. De aangevraagde vergunning voor het bestorten van ontgrondingskuilen in de Natura 2000-

gebieden Oosterschelde en Voordelta op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet 
natuurbescherming  te verlenen. 

II. Deze vergunning te verlenen tot en met 1 januari 2025. 
III. De voorschriften, zoals opgenomen in onderdeel 1 te verbinden aan deze vergunning;  

zorgvuldig nakomen van deze voorschriften, voorkomt dat we de vergunning voortijdig intrekken 
of wijzigen 

IV. De volgende documenten deel uit te laten maken van de vergunning: 
a. Aanvraagformulier Wet natuurbescherming - Basismodule; 
b. Formulier Module 1B Gebiedsbescherming, overige effecten; 
c. Toelichtingsbrief van Rijkswaterstaat op de aanvraag (brief van 28 mei 2019 zonder 

kenmerk); 
d. “Passende beoordeling Bestorten Ontgrondingskuilen Oosterscheldekering”, van 

Movares adviseurs & ingenieurs (rapport van 27 maart 2019 – versie 3.0). 
e. Rapport van Movares: “Stikstofdepositie als gevolg van bestortingen Oosterschelde”, 

versie 28 november 2019. 
 
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 in de aanvraag beschreven zijn. De werkzaamheden dienen dan ook te worden 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 wel doorgevoerd  worden.  
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Om te bepalen of de wijzigingmet of zonder een gewijzigde vergunning doorgevoerd kan worden dient 
altijd contatct opgenomen te worden met ons: dit kan via het e-mailadres 
natuurbeschermingswet@zeeland.nl. Vermeld altijd het zaaknummer. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gedeputeerde Staten, 
namens dezen, 
 
 
 
 

, 
Afdelingsmanager Personeel, Omgeving & Juridische Zaken. 
 
 
Rechtsmiddelen 
Bezwaar:  
Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij: Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris 
van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA, Middelburg. 
 
In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u 
bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend. U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken 
na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de 
inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden. Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u 
een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118 – 631000.  
U kunt de informatie ook downloaden via www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken. 
 
Voorlopige voorziening:   
Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een 
voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, 
Postbus 90006, 4800 PA, Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd. 

  

mailto:natuurbeschermingswet@zeeland.nl
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1. VOORSCHRIFTEN 

1. De werkzaamheden dienen strikt conform de vergunningaanvraag te worden uitgevoerd, voor 
zover niet in strijd met de voorschriften in deze vergunning. 
 

2. De vergunning, inclusief de aanvraag moet op het werk aanwezig zijn. Medewerkers moeten op 
de hoogte zijn van de vergunning en de daarin opgenomen voorschriften. 

 
3. Alle materialen en afval dienen op een zodanige wijze opgeslagen te worden dat ze niet door 

verwaaiing, verspoeling of op andere wijze in het Natura 2000-gebied verspreid kunnen raken. 
 

4. Het bij de bestortingen te gebruiken granulair materiaal voldoet aan de eisen zoals deze zijn 
gesteld in het Besluit bodemkwaliteit. 
 

5. Als bij de bestortingen gekozen wordt voor staalslakken dan dienen deze geleverd te worden met 
een KOMO productcertificaat op basis van BRL 9310 en de milieuparagraaf van de BRL 9345. 
De staalslak dient aantoonbaar minimaal 1 jaar oud te zijn om vertroebeling door kalk te 
beperken. 
 

6. Het is niet toegestaan om fosforslakken toe te passen.  
 

7. Het is niet toegestaan bestortingen uit te voeren boven de laagwaterlijn.  
 

8. Voorafgaand aan de bestortingen wordt op de te bestorten locaties in de Oosterschelde en 
Voordelta T0 bemonstering uitgevoerd, waarbij de kwaliteit en de eventueel in de bodem 
aanwezige typische soorten van de habitattypen H1160 en H1110 in beeld worden gebracht. De 
resultaten worden voorafgaand aan de bestortingen in een rapport aan de Provincie Zeeland 
toegestuurd op het emailadres: natuurbeschermingswet@zeeland.nl en onder vermelding van 
het zaaknummer ZK19000120. 
 

9. Om verstoring van de broedvogels bontbekplevier, kluut, dwergstern en visdief te voorkomen 
mogen geen werkzaamheden binnen de verstoringsafstand plaatsvinden in de (broed)periode 15 
maart tot 1 september, tenzij vooraf door een ecologische deskundige is vastgesteld dat er 
binnen de verstoringsafstanden vanaf de stortlocaties geen bontbekplevier en kluut (400 meter) 
en dwergstern en visdief (275 meter) broeden.  

 
10. Bodem- en water verontreinigende 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.  

 
11. Er wordt geen geluidsapparatuur of geluid producerende apparatuur gebruikt, anders dan strikt 

noodzakelijk is (voor de uitvoering en in verband met communicatie of veiligheid). 
 

12. U dient minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden te melden wanneer u begint 
met uw werkzaamheden. U doet dit via het emailadres handhaving.groen@rud-zeeland.nl onder 
vermelding van zaaknummer ZK19000120. 

 
13. Uiterlijk 2 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd wordt dit gemeld op het hierboven 

genoemde e-mail adres onder vermelding van zaaknummer ZK19000120. 
 
  

mailto:natuurbeschermingswet@zeeland.nl
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2. OVERWEGINGEN 
 

A. Weergave van de feiten 
 
A1.  Vergunningaanvraag 
U heeft een aanvraag op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, ingediend 
voor het bestorten van ontgrondingskuilen in de Natura 2000-gebieden Oosterschelde en Voordelta. 
 
De aanvraag is op 28 mei 2019 ontvangen en geregistreerd. Er zijn geen aanvullende gegevens 
gevraagd. 
 
In de brief van 18 juni 2019 (kenmerk 19017409) hebben wij u gevraagd in te stemmen met het 
aanhouden van de aanvraag vanwege de uitspraak door de Raad van State inzake het PAS. In de mail 
van 8 juli 2019 heeft u daarmee ingestemd. 
 
Activiteit 
Bij de aanleg van de Oosterscheldekering zijn aan weerszijden van de kering over een breedte van 550 
meter (bij Schaar) en 650 meter (bij Hammen en Roompot) bodembeschermingsmatten aangebracht. Het 
werd destijds al voorzien dat aan de randen van de bodembescherming ontgrondingskuilen zouden 
ontstaan. Door erosie, als gevolg van de sterke stroming in de stroomgeulen, moet geregeld onderhoud 
aan de bodem worden gepleegd. Daarmee blijven de bodembeschermingsmatten en de daartoe 
beschermende randbestortingen voldoen aan de vereiste veiligheidsniveaus. U bent voornemens om in 
de komende jaren als onderhoudsmaatregel daar waar nodig in de stroomgeulen (Hammen, Schaar en 
Roompot) aan weerszijden van de Oosterscheldekering bestortingen aan te brengen (voor principe 
stabilisatie ontgrondingskuil, zie bijlage 3, figuur 2). Het bestortingsmateriaal (granulair materiaal) voldoet 
aan het Besluit bodemkwaliteit. Door de wijze van aanbesteden wordt het te gebruiken materiaal en 
materieel pas bekend op het moment van gunning.  
 
De totale oppervlakte van het projectgebied (zie bijlage 3, figuur 1) is 2728 ha. Op basis van de 
peilgegevens van afgelopen jaren is het de verwachting dat de komende 5 jaar maximaal 27 ha zacht 
substraat bestort moet worden waarvan ca. 50% binnen de Oosterschelde en 50% in de Voordelta. Dit 
komt neer op net iets minder dan 1% van het projectgebied.  
 
Materialen worden aangevoerd per schip en worden vanaf schepen op de aangegeven stortlocaties 
gestort. In de havens van Neeltje Jans en Noordland-buiten vindt overslag plaats van het stortmateriaal 
van aanvoerschip naar bestortingsschip. Het materieel bestaat in de regel uit binnenvaartschepen, 
beunbakken, onderlossers, steenstorters, kraanschepen en/of pontons. Het granulair materiaal wordt via 
overboord kiepen/schuiven aangebracht. Er kan vanwege de sterke getijdenstroming alleen gedurende 
perioden van 2 uur rond kentering van het tij worden gewerkt.  
 
Voor een uitgebreidere beschrijving van de voorgenomen activiteiten wordt kortheidshalve verwezen naar 
de passende beoordeling bij de aanvraag. 
 
A2. Vergunningplicht 
 
Het is verboden om zonder vergunning van Gedeputeerde Staten projecten te realiseren of andere 
handelingen te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de 
kwaliteit van de natuurlijke habitats of habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een 
significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen. Het 
bestorten van ontgrondingskuilen vindt plaats in de Natura 2000-gebieden Oosterschelde en Voordelta 
(Significante) negatieve effecten van deze activiteit op de beschermde natuurwaarden van deze Natura 
2000-gebieden zijn op voorhand niet uit te sluiten. U gaat in uw vergunningaanvraag in op de eventuele 
negatieve effecten van uw activiteiten op de beschermde natuurwaarden. Uw aanvraag betreft een 
activiteit die niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van de Natura 2000-gebieden 
Oosterschelde en Voordelta en is niet opgenomen in een beheerplan. 
 
Uw aanvraag betreft een project, zoals bedoeld in artikel 2.7, derde lid, onder a van de Wet 
natuurbescherming. Het betreft namelijk een  activiteit die mogelijk significant negatieve effecten kan 
hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden.  
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Voor een project maakt de aanvrager van de vergunning een passende beoordeling van de gevolgen 
voor de Natura 2000-gebieden, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen voor deze 
gebieden. Er hoeft geen passende beoordeling te worden gemaakt, ingeval het plan of het project een 
herhaling of voortzetting is van een ander plan, onderscheidenlijk project, of deel uitmaakt van een ander 
plan, voor zover voor dat andere plan of project een passende beoordeling is gemaakt en een nieuwe 
passende beoordeling redelijkerwijs geen nieuwe gegevens en inzichten kan opleveren over de 
significante gevolgen van dat plan of project. Uw aanvraag bevat een passende beoordeling. 
 
Gedeputeerde Staten verlenen voor het project uitsluitend een vergunning, indien uit de passende 
beoordeling de zekerheid is verkregen dat het plan, onderscheidenlijk het project de natuurlijke 
kenmerken van het gebied niet zal aantasten. Naar ons oordeel bevat uw vergunningaanvraag en de 
daarbij gevoegde stukken, op detail aangevuld met kennis en expertise die binnen de provincie Zeeland 
beschikbaar is, de benodigde objectieve informatie om de effecten van de geplande activiteiten te kunnen 
beoordelen. 
 
A3. Bevoegd gezag 
Gedeputeerde Staten van de provincie waarin de aangevraagde activiteit zich bevindt, zijn op grond van 
artikel 1.3, eerste lid van de Wet natuurbescherming het bevoegde gezag om op de vergunningaanvraag 
te besluiten. De aangevraagde activiteit vindt uitsluitend plaats binnen de grenzen van de provincie 
Zeeland. Gedeputeerde Staten zijn daarom het bevoegd gezag om op uw vergunningaanvraag te 
besluiten. 
A4. Procedure 
De vergunningenprocedure is uitgevoerd in overeenstemming met hoofdstuk 5, artikel 5.1 van de Wet 
natuurbescherming. Op uw aanvraag is de reguliere procedure uit hoofdstuk 4 van de Algemene wet 
bestuursrecht (verder: Awb) van toepassing. 
 
Van het besluit tot het verlenen van een vergunning zal mededeling worden gedaan op de website van de 
provincie Zeeland, https://www.zeeland.nl/wet-natuurbescherming-overzicht-reguliere-besluiten.  
Tegen dit besluit staat bezwaar open zoals in het besluit onder “rechtsmiddelen” is aangegeven. 
 

B. Toetsing 
 
B1 Beoordeling  
De aanvraag is getoetst aan de artikelen 1.10 en 2.7 tot en met 2.9 onderdeel Gebiedsbescherming van 
de Wet natuurbescherming en, voor wat betreft het provinciaal beleid, aan het Omgevingsplan Zeeland 
2018 en de Beleidsnota Natuurwetgeving. 
Voor ieder project of andere handeling zoals bedoeld in artikel 2.7, tweede lid van de Wet 
natuurbescherming dat niet is vrijgesteld van de vergunningplicht, moet het bevoegde gezag beoordelen 
of toestemming kan worden verleend op grond van artikel 2.7, derde lid van de Wet natuurbescherming. 
 
B2.   Algemene doelen en kernopgaven Natura 2000 
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 in de aanwijzingsbesluiten van de Natura 2000-gebieden opgenomen 
instandhoudingdoelstellingen zijn de specifieke uitwerking van de algemene doelen en kernopgaven per 
Natura 2000-gebied. De effecten van de te vergunnen werkzaamheden op die 
instandhoudingdoelstellingen zijn beoordeeld. Die beoordeling is de kern van deze vergunning. Verderop 
in deze paragraaf blijkt uit de beoordeling dat geen significant negatieve effecten op zullen treden. Het 
bestorten van ontgrondingskuilen in de Natura 2000-gebieden Oosterschelde en Voordelta achten wij dan 
ook niet in strijd met de algemene doelen en kernopgaven opgesteld voor deze Natura 2000-gebieden. 
 
B3. Beoordeling van effecten op instandhoudingsdoelstellingen en beschermde soorten en 
het provinciaal beleid  
De beoordeling van de aanvraag beperkt zich tot de effecten van het project op habitattypen, 
habitatsoorten, aangewezen broedvogels en aangewezen niet-broedvogels in de Natura 2000-gebieden 
Oosterschelde en Voordelta, en het provinciaal beleid. Gelet op de aard van het project en de afstand ten 
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opzichte van andere Natura 2000-gebieden, zijn effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van 
andere Natura 2000-gebieden uitgesloten. 
Een toets in verband met de soortenbescherming van hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming maakt 
deel uit van de passende beoordeling. Hieruit blijkt dat de aangevraagde activiteiten, wanneer de 
beschreven werkwijze wordt gevolgd, niet leidt tot het overtreden van de verbodsbepalingen uit de 
artikelen 3.1, 3.5 of 3.10 van de Wet natuurbescherming.  
 
B.4. Beoordeling van effecten op habitattypen 
Het bestorten van ontgrondingskuilen in het Natura 2000-gebied Oosterschelde vindt plaats binnen het 
habitattype Grote baaien (H1160) en in het Natura 2000-gebied Voordelta binnen het habitattype 
Permanent overstroomde zandbanken (H1110). Andere habitattypen komen niet voor in de invloedsfeer 
van de activiteiten. Het is niet toegestaan bestortingen uit te voeren boven de laagwaterlijn (voorschrift 7). 
Hierdoor wordt voorkomen dat kwalitatief hoogwaardig habitattype H1160 en H1110 (bij laagwater 
droogvallend slik) verloren gaat. 
 
Doordat er ter plaatse van de ontgrondingskuilen sprake is van hoge stroomsnelheden en het diepe 
kuilen betreft van tot wel 65 meter diep, wordt de kans zeer gering geacht dat er door de bestortingen in 
de ontgrondingskuilen fysieke aantasting van H1160 en H1110 plaatsvindt. Er zal een verandering 
optreden in levensgemeenschappen op de stortlocaties; van zachtsubstraat naar hardsubstraat. De 
kwaliteit van levensgemeenschappen op de nieuwe harde substraten zal vanwege de ter plekke 
heersende grote dynamiek rond de Oosterscheldekering beperkt zijn. Uit monitoringsonderzoek voor de 
vooroeverbestortingen (Lengkeek & Bouwma, 2010; Van den Heuvel-Greve et al, 2016) komt naar voren 
dat een kwalitatief effect buiten de stortlocaties is uit te sluiten. Van externe werking buiten de 
stortlocaties is dan ook geen sprake.  
 
In de worst-case situatie leiden de bestortingen tot een afname van het habitattype Grote baaien (H1160) 
van ongeveer 0,04 % en van het habitattype Permanent overstroomde zandbanken (H1110) van 
ongeveer 0,017% Dit ruimtebeslag is gezien het totale oppervlakte van deze habitattypen in de 
Oosterschelde en Voordelta minimaal.  
 
Of er sprake is van een worst-case situatie is nu nog niet bekend. Voorafgaand aan de bestortingen vindt 
vanuit het voorzorgprincipe op de stortlocaties in de Oosterschelde en Voordelta, bemonstering van de 
daadwerkelijke kwaliteit van de beïnvloede habitattypen plaats. Op deze locaties worden T0 metingen 
verricht, waarbij de kwaliteit en de eventueel aanwezige typische soorten van de ter plaatse 
voorkomende habitattypen H1160 en H1110 in beeld worden gebracht. De resultaten worden 
voorafgaand aan de bestortingen in een rapport aan de Provincie Zeeland voorgelegd (voorschrift 8). De 
uitkomsten van de T0 meting worden betrokken en afgewogen in het te nemen besluit.  
 
B.5. Beoordeling van effecten door stikstofdepositie 
Enkele betrokken ingenieurs van Rijkswaterstaat gaven in 2013 aan vanwege toenemende erosie zich 
zorgen te maken over de stabiliteit van de Oosterscheldekering. Om de waterveiligheid te kunnen 
garanderen, moeten de bestortingen van de ontgrondingskuilen aan weerszijden van de 
Oosterscheldekering, ook na het verlopen van de geldigheidsduur van de huidige vergunning (op 31 
december 2019), doorgang kunnen vinden.  
 
Door het bestorten van de ontgrondingskuilen kunnen negatieve effecten door stikstofdepositie op 
stikstofgevoelige habitattypen optreden. De eventuele effecten zijn tijdelijk (voor de duur van het project). 
Door middel van een AERIUS-berekening (2019) is het projecteffect voor het bestorten van 
ontgrondingskuilen in de Natura 2000-gebieden Oosterschelde en Voordelta berekend. Uit de berekening 
blijkt dat de stikstofdepositie tijdelijk toeneemt op de Natura 2000-gebieden Voordelta, Oosterschelde, 
Kop van Schouwen, Manteling van Walcheren en Grevelingen.  
 
Voor de betrokken Natura 2000-gebieden Oosterschelde, Grevelingen, Manteling van Walcheren en 
Voordelta gaat het dan om een zeer kleine tijdelijke toename op enkele stikstofgevoelige habitattypen. 
Kleine en tijdelijke deposities leiden niet tot meetbare verschillen in groeisnelheid van individuele planten. 
Bovendien zijn de planten verbonden aan de aangewezen habitattypen, meer zoutminnend. Ze zijn 
gebonden aan zout (getijde)water (Oosterschelde en Grevelingen), of ze staan tijdens inlandige wind 
onder invloed van saltspray (Manteling van Walcheren, Kop van Schouwen), terwijl planten (met name 
grassen) die verruiging kunnen veroorzaken juist gevoeliger zijn voor zout. Een eventuele 
concurrentiestrijd met plantensoorten die verruiging kunnen veroorzaken, zal daarom sneller gewonnen 
worden door (zoutminnende) planten verbonden aan de betrokken habitattypen.  
  



 

Behoort bij brief d.d. 3 december 2019 met ons kenmerk: 19419552. 

 
7 

 

 

 
Voor wat betreft het Natura 2000-gebied Voordelta gaat het dan om een kleine tijdelijke toename op een 
klein gedeelte van het in de Voordelta aanwezige habitattype Embryonale duinen (H2110) en Witte 
duinen (H2120). De landelijke staat van instandhouding voor het habitattype Embryonale duinen (H2110) 
is gunstig waarbij zelf uitbreiding optreedt. Hoewel de landelijke staat van instandhouding van het 
habitattype Witte duinen (H2120) ongunstig is, heeft uitbreiding van het habitattype in de Voordelta 
plaatsgevonden via successie. 
 
Wij erkennen vanuit het belang van de waterveiligheid dat de werkzaamheden voor de bestortingen van 
de ontgrondingskuilen nabij de Oosterscheldekering gecontinueerd moeten worden. Tevens concluderen 
wij dat door het bestorten van de ontgrondingskuilen een tijdelijke geringe toename van de 
stikstofdepositie op enkele stikstofgevoelige habitattypen optreedt. Deze geringe tijdelijke toename leidt 
echter niet tot een wezenlijke slechtere staat van de betrokken habitattypen. Significant negatieve 
effecten door stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen treden dan ook niet op. 
 
B.6. Beoordeling van effecten op habitatsoorten 
De habitatsoorten die mogelijk effecten kunnen ondervinden door de werkzaamheden zijn de bruinvis, de 
fint, de gewone zeehond en de grijze zeehond. Daarbij gaat het dan om verstoring door onderwatergeluid 
en/of vertroebeling van de waterkolom. Hoewel de fint is aangewezen voor de Voordelta, is het 
onduidelijk of de soort in het door de werkzaamheden beïnvloede gebied voorkomt. Bij de 
effectenbeoordeling wordt er vanuit gegaan dat de fint ook in het door de werkzaamheden kan 
voorkomen, hoewel de soort staat vermeld als verdwenen uit Nederland in de Rode lijst voor beschermde 
soorten. Foeragerende en migrerende zeehonden en bruinvissen komen wel voor in het door de 
werkzaamheden beïnvloede gebied. Belangrijke rustplaatsen voor zeehonden (o.a. de Roggenplaat) 
bevinden zich op afstanden van meer dan 2 kilometer van de werkzaamheden, dat is buiten het door de 
werkzaamheden beïnvloede gebied.  
 
In de huidige situatie is er al een aanzienlijke mate van verstoring door onderwatergeluid van 
scheepvaartverkeer en continuverstoring door geluid en vertroebeling veroorzaakt door de aanzienlijke 
getijden stromingen door de Oosterscheldekering. Ondanks de verstoring passeren zeehonden en 
bruinvissen toch regelmatig de Oosterscheldekering. Er kan vanwege de sterke getijdenstroming alleen 
gedurende perioden van 2 uur rond kentering van het tij worden gewerkt. De werkzaamheden zijn 
daardoor tijdelijk en zonder continu karakter. Voor zover foeragerende of migrerende habitatsoorten 
hinder ondervinden van de werkzaamheden, zijn er ruime alternatieve foerageer- en migreer- 
mogelijkheden buiten het door de werkzaamheden beïnvloede gebied. Concluderend beoordelen wij de 
mogelijke effecten door de werkzaamheden op zeehonden, bruinvissen en finten als beperkt in ruimte en 
tijd. Mede door de ruime uitwijkmogelijkheden voor migrerende of foeragerende habitatsoorten buiten het 
door de werkzaamheden verstoorde beïnvloede gebied, zijn significant negatieve effecten met zekerheid 
uit te sluiten.  
 
B.7. Beoordeling effecten op broedvogels 
Op de aangrenzende eilanden van de Oosterscheldekering (Neeltje Jans en Roggenplaat) en dichtbij de 
oevers van Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland broedt van de aangewezen broedvogelsoorten 
alleen de bontbekplevier, dwergstern, visdief of kluut, andere aangewezen broedvogels broeden niet 
binnen het door de werkzaamheden beïnvloede gebied. De randen van het gebied waar bestort wordt 
vallen binnen de genoemde verstoringsafstanden van de broedlocaties zoals vermeld in Krijgsveld et al, 
2008 (dwergstern en visdief 275m, kluut en bontbekplevier 400m). Effecten van verstoring door de 
werkzaamheden van de hier aanwezige broedparen zijn niet uit te sluiten, tenzij buiten het broedseizoen, 
(buiten de periode 15 maart tot 1 september) wordt gewerkt of vooraf door een ecologisch deskundige is 
vastgesteld dat er binnen de verstoringsafstanden vanaf de stortlocatie geen kwalificerende broedvogels 
broeden. Dit is als voorschrift (voorschrift 9) in de vergunning opgenomen. Negatieve effecten door 
verstoring door de werkzaamheden op kwalificerende broedvogels zijn door het opnemen van 
mitigerende maatregelen (voorschrift 9) dan ook uitgesloten.  
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B.8. Beoordeling effecten op niet-broedvogels 
Binnen het door de werkzaamheden beïnvloede gebied foerageren, rusten en overtijen aangewezen niet-
broedvogels. De foerageerfunctie is beperkt, rond de stortlocaties komen vrijwel geen droogvallende 
slikken of schorren voor. Ook op het open water en langs de oeverzones foerageren beperkte aantallen 
vogels. Voor zover foeragerende, rustende of overtijende vogels door de bestortingen verstoord worden, 
zijn alternatieve en bereikbare locaties in de omgeving ruim voorhanden (o.a. Neeltje Jansplaat en de 
Roggenplaat, de Westenschouwse Inlaag en Koudekerkse Inlagen). Er kan vanwege de sterke 
getijdenstroming alleen gedurende perioden van 2 uur rond kentering van het tij worden gewerkt. De 
werkzaamheden zijn daardoor tijdelijk, van permanente verstoring is geen sprake. Concluderend 
beoordelen wij de mogelijke effecten op aangewezen niet-broedvogels als beperkt in ruimte en tijd. Mede 
door de ruime bereikbare uitwijkmogelijkheden in de omgeving, zijn significante negatieve effecten met 
zekerheid uit te sluiten. 
 
B.9. Beoordeling effecten door uitloging. 
Het mogelijke effect van uitloging door breuksteen in zeewater is in het verleden verschillende malen 
onderzocht en beoordeeld. De resultaten van een laboratoriumproef naar uitloging van stoffen in 
zeewater zijn door Hofstra (2010) gepubliceerd. Daarnaast heeft IMARES de resultaten van een 
veldonderzoek naar mogelijke effecten van het storten voor vooroever-verdedigingen in Westerschelde 
en Oosterschelde vergeleken (de T0, T1, T2, T3, T4 en T5 meting, 2009-2014). De resultaten zijn 
vermeld in: " Van den Heuvel-Greve et al; 2012 en 2013: Tangelder et al; 2015; Jansen et al 2014". Op 
basis van de resultaten van deze en eerdere onderzoeken concluderen wij dat de uitloging bij het gebruik 
van breuksteen onder de toegestane grenswaarden van het Besluit Bodemkwaliteit (BKK) blijft en dat 
effecten als gevolg daarvan op habitattypen en overige Natura 2000-waarden of beschermde soorten, 
kunnen worden uitgesloten.  
IMARES Wageningen UR heeft onderzoek gedaan naar effecten van uitloging op mesocosms 
(modelecosystemen). In de mesocosms met de hoge vervesingssnelheid (realistische situatie voor de 
Oosterschelde en Voordelta) kon geen effect van staalslakken op het ecosysteem worden aangetoond. 
Op basis van het onderzoek en op basis van het feit dat het materiaal voldoet aan het bodembesluit 
treden effecten als gevolg van uitloging door breuksteen of staalslakken op de Natura 2000-waarden niet 
op.  
 
B.10. Cumulatie van effecten 
Effecten van projecten op Natura 2000-gebieden dienen niet alleen afzonderlijk maar ook in combinatie 
met andere plannen of projecten beoordeeld te worden (art. 2.7, lid 3 sub a Wet natuurbescherming). 
Mogelijke plannen die vergund maar nog niet uitgevoerd zijn en dus moeten worden betrokken bij de 
cumulatietoets zijn: Zandsuppletie en compensatiemaatregel Roggenplaat, Vooroeverbestortingen 
Wemeldinge-Oost & Oost-Bevelandpolder, Windmolenparken OSK. 
 
Zoals uit de voorgaande overwegingen blijkt, treden er mede door het opnemen van in de 
vergunningvoorschriften vastgelegde mitigerende maatregelen geen negatieve effecten op broedvogels 
en geen of slechts zeer beperkte negatieve effecten op aangewezen niet-broedvogels en habitatsoorten 
van de Natura 2000-gebieden Oosterschelde en Voordelta, op. Hierdoor treden er door de te vergunnen 
activiteiten, ook in combinatie met andere activiteiten in de Oosterschelde, geen significant negatieve 
effecten, op.  
 
Die projecten waar ook sprake is van afname op het habitattype (Grote baaien) H1160 en (Permanent 
overstroomde zandbanken) H1110 kunnen cumuleren met de effecten op deze habitattypen door het 
bestorten van de ontgrondingskuilen. Dit is alleen het geval bij de vooroeverbestortingen en dan alleen 
voor het habitattype H1160. Daardoor is er geen sprake van cumulatie van effecten op het habitattype 
H1110.  
 
Doordat er ter plaatse van de ontgrondingskuilen sprake is van hoge stroomsnelheden en het diepe 
kuilen betreft van meer dan 20 meter diep, wordt de kans zeer gering geacht dat er door de bestortingen 
in de ontgrondingskuilen fysieke aantasting van H1160 plaatsvindt. In de worst-case situatie leiden de 
bestortingen echter tot een afname van het habitattype Grote baaien (H1160) van ongeveer 0,04 %.  Dit 
ruimtebeslag is gezien het totale oppervlakte van deze habitattypen in de Oosterschelde en Voordelta 
minimaal. Of er sprake is van een worst-case situatie is nu nog niet bekend. Voorafgaand aan de 
bestortingen vindt vanuit het voorzorgprincipe op de stortlocaties in de Oosterschelde en Voordelta, 
bemonstering van de daadwerkelijke kwaliteit van de beïnvloede habitattypen plaats. Op deze locaties 
worden T0 monsters verzameld, waarbij de kwaliteit en de eventueel aanwezige typische soorten van de 
ter plaatse voorkomende habitattypen H1160 en H1110 in beeld worden gebracht. De resultaten worden 
voorafgaand aan de bestortingen en het te nemen besluit in een monitoringsrapport aan de Provincie 
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Zeeland voorgelegd (voorschrift 8). De uitkomsten van de T0 meting worden ook voor wat betreft de 
effecten in cumulatie betrokken en afgewogen in het te nemen besluit 
 
Beoordeling ten aanzien van het provinciaal beleid 
De aangevraagde activiteiten worden zodanig uitgevoerd dat er geen significante aantasting plaatsvindt 
van de wezenlijke kenmerken of waarden van de Zeeuwse beschermde natuur en onvermijdelijke 
verstoring zo klein mogelijk worden gehouden. Naar ons oordeel is er geen strijdigheid met het 
Omgevingsplan Zeeland 2018 of met de Beleidsnota Natuurwetgeving. 

 
C. Conclusies 
 
C1. Algemeen 
U heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat met het uitvoeren van de aangevraagde activiteiten geen 
aantasting plaatsvindt van de natuurlijke kenmerken van de betrokken Natura 2000-gebieden.  
U houdt rekening met de relevante instandhoudingsdoelstellingen en neemt de in de vergunning 
opgenomen voorschriften, afzonderlijk en in combinatie met andere projecten en handelingen, in acht.  
Evenmin leveren de voorgenomen activiteiten strijdigheid op met de overige genoemde wetsartikelen of 
het provinciaal beleid. Wij zijn op grond van bovenstaande overwegingen van mening dat de gevraagde 
vergunning onder oplegging van voorschriften (onderdeel 1) verleend kan worden. 

 
C2. Kader artikel 1.10 
Uw activiteiten levert geen strijdigheden op met de in artikel 1.10 van de Wet natuurbescherming 
genoemde doelen. 
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Bijlage 3. 
 

KAART MET LOCATIE  
 

 
Figuur 1: Ligging Plangebied, bestortingslocaties zijn in de gearceerde vlakken gelegen. 
 
 

 
 
Figuur 2: Principe stabilisatie helling ontgrondingskuil (bron Rijkswaterstaat) 
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