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Datum 17 april 2013
Betreft Toekenninng ontheng
Ruimtelijke ingrepen
Geachte mevrouw

Dekke

Naar aanleiding van uw verzoek van 4 oktober 2012 en de aanvullingen hierop
van 1 november 2012 en 2 november 2012, geregistreerd onder
aanvraagnummer FF/75C/2012/0274, om een ontheffing als bedoeld in aikel 75
van de Flora- en unawet te krijgen, deel ik u het volgende mee.

Hierb ontvangt

u

de ontheffing die u

aikel

heer aangevraagd, van de

8 van de Flora- en unawet voor zover dit
betreft het uitsteken, vernielen, beschadigen, ontwoen of op enigerlei andere
wijze van de groeiplaats verwijderen van de bokkenorchis, alsmede van de
verbodsbepalingen genoemd in aikel 11 van de Flora- en faunawet voor zover dit
betreft het beschadigen, vernielen of verstoren van nesten, holen of andere
vooanngs- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de steenuil.

verbodsbepalingen genoemd in

Gecordineerde procedure

Dit besluit is met samenhangende andere besluiten op gnd van het coördinae
besluit van Provinciale Staten van Zeeland van 5
2010 (Pb nr. 12 van
als
bedoeld
in
aikel
lid
1
3.33
onder
a
van
Wet
2010),
imtelijke ordening
(Wro), gecoördineerd voorbereid. Gedeputeerde Staten is het coSrdinerend
orgaan.

bari

De coördinatie heer tot doel de voorbereiding en bekendmaMng van de besluiten
voor het
af te emmen en gelijktijdig te laten plaatshebben. De
coördinae heeft tot gevolg dat op deze besluiten de procedure van afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht en de buzondere regels in aikel 3.33 lid 4

pre

Wro van

toepasng zun.
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Dienst Regelingen

ZienswUzen
Het ontwerpbeu heeff zes weken voor een ieder ter inzage gelegen, te weten
vanaf 29 november 2012 tot en met 9 januari 2013, tijdens kantooruren, bij:
Provincie Zeeland, Prondaal Informaecentrum, Abdij 6 te Middelburg;
Gemeente Sluis, Mantencontactcentrum, Nieuwstraat 22 in Oostburg;
Waterschap Scheldestromen, vestiging Terneuzen, Kennedylaan 1;
Watechap Scheldestromen, vestiging Mdburg, Kanaalweg 1;
Projectkantoor Zwakke Schake, Veerplein 5, Breskens.

Datum
17 april 2013

Onze referentie
aanvraagnummer
FF/75C/2012/0274

De stukken zgn ook gepublicee op de websites: www.wateunen.com en
httD ://provinde.zeand.nmilu natuuwaterdunen.
Van deze ter inzage legging is kennis gegeven in het hu-aan-huad 'Het
Zeeuws Vlaams Adveentieblad', de PZC en Dagblad BN De Stem (editie Zeeuwsaanderen) en de Staatscourant.

de gecoOrdineerde inspakprocedure zijn enswuzen ingediend. Voor de
beantwoording van de enswuzen wordt verwezen naar de "Antwoordnota
gecoOrdineerde enswzenprocedure Waterdunen". Deze nota is als blage aan
dit besluit gehecht en maakt daar deel van uit.

Tdens

In het kader van de ontwerp-ontheffing ruimtelUke ingrepen zun de in genoemde
nota weergegeven enswuzen onder paragraaf 4.1, 5.1 en 6.3, relevant.
De

enswuzen hebben niet geleid tot een wuzigng van het besluit.

De aanvraag
De aanvraag heeff betrekking op de realisae van het
Waterdunen
betreff het realiseren van een groot
gelegen in de gemeente Sluis. Het
aaneengesloten intergetijdengeed met geulen, slikken en schorren met
recreatieve
ten behoeve van een verhoogde kuveiligheid en
economche impuls. Binnen het
worden 400 recreabewoningen in nieuwe
duinen en schorren, een duincamping met 300 plaaen (op 14 hectare), een
hotel, een boulevard met Mnschale horeca en detadhandel en 250 hectare
toegankelijke get,den- en recreaenatuur gereahseerd. Herblj zullen graaf- en
bouwwerkzaamheden worden ugevoerd. Ontheng wordt gevagd van de
verbodsbepalingen genoemd in aikel 8 van de FIo- en unawet voor wat
betreff exemplan van de bokkenohis (Hirnantoglossurn hircum), alsmede van
aikel 11 van de Flora- en unawet voor wat betreff exemplan van de steenuil
(Athena noctua), voor de periode van 1 april 2013 tot en met 31 december 2015.

pre

nies

pre

pre

Overwegi ngen
Wetteliik kader
Beschermde soorten
De bokkenohis is een beschermde inheemse antensoo als bedoeld in aikel
3, lid 1, van de FIora- en unawet. Vogels zijn beschermde inheemse dieooen
als bedoeld in aikel 4, lid 1, onder b, van de Flora- en unawet. Voor vogels is
alleen ontheng nodig indien het nest valt onder de bescherming van aikel 11
van de Flora- en faunawet. Hieronder zal dit nader worden toegelicht.
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sooen waarvoor ontheffing is aangevraagd behoo tot
beschermde sooen genoemd in bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn

Geen van de

behorende bij het Besluit

de
en bijlage 1,

vrijling beschermde dier- en plantensooen

Verbodsbepalingen
Op grond van artikel 8 van de FIora- en

Dienst Regelingen
Datum

1.

17 aphl 2013

unaw

is het verboden om beschermde
inheemse pntensoorten te plukken, te veamen, af te snijden, uit te steken,
te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigeHei andere wijze van hun
groeiplaats te verwijderen. Op grond van artikel 11 van de Flora- en unawet s
het verboden om nesteno holen of andere voortplanngs- of vaste rust- of
verbIijfplaatsen van beschermde inheemse diersooen te beschadigen, te
vernielen, weg te nemen of te verstoren.

Onze referentie
aanvraagnummer
FF/75C/2012/0274

Vognest
Het nest van een vogel is de plaats of ruimte die een vogel gebruikt voor het
leggen en uitbroeden van de eieren en, voor zover het geen nestvheders betreU,
het grootbrengen van de jongen. In de context van aikel 11 van de Flora- en
faunawet moet onder nest ook de inhoud en de functionele omgewng daarvan,
voor zover het broedsucces van vogels daarvan afhankelijk is, worden begrepen.
Daartoe zijn alle acviteen begrepen die het broedsucces negatief beïnvloeden of
teniet doen. Artikel 11 van de Flora- en faunawet is gedurende het broedseizoen
van toepassing op alle in gebruik zijnde nesten van vogels. De meeste vogels
maken elk broedseizoen een neuw nest of zijn in staat een nieuw nest te maken
en gebruiken hun nest niet als vaste rust- of verblijfplaats. Dergelijke nesten voor
eenmalig gebruik genieten buiten het broedseizoen niet de bescherming van
aikel 11 van de FIora- en faunawet.
Nesten van de steenuil vallen ook buiten het broedseizoen onder de definitie van
'vaste rust- of verbhjfplaatsen' in aikel 11 van de Flora- en faunawet. Deze
nesten zijn daarom, voor zover ze niet permanent vertaten zijn, jaarrond
beschermd. Derhatve is, bij overeding van verbodsbepalingen, de ontheffing
nodig van aikel 11 van de Flora- en faunawet met beekMng tot de vaste rustof verbIijfplaatsen van deze soort.

Ontheng

aikel 75, lid 5, van de Flora- en unawet worden onthengen
slechts veHeend wanneer er geen afbreuk wordt gedaan aan een gunige
van instandhouding van de soo.
Op grond van aikel 75, lid 6, aanhef en onder c, wordt voor soorten genoemd op
de Vogelrichijn ontheng slechts veHeend wanneer er, naast de voorwaarde dat
geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de
soort, geen andere bevredende oplossing beaat en met het oog op andere, bij
algemene maatreg van bestuur aan te wijzen, belangen. De belangen waarnaar
verwezen wordt, zijn genoemd in aikel 2, lid 3 van het Besluit vrijstelling
beschermde dier- en antensooen.
Op grond van

Besluff

vrijling

aat

beschermde dler- en plantensooen (Stb. 2000, 525), laatstelijk gewljzIgd

b Stb.2011,

147.
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heeft ontheng van verbodsbepalingen aangevraagd op grond van het
belangen: 'de bescherming van tiora en una', 'de volksgezondheid of openbare
veiligheid', wingende redenen van groot openbaar belang, met inbegnp van
redenen van sociale of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige
effeen' en 'de uvoering van werkzaamheden in het kader van imtelijke
inrichting of ontwikkeling'.
Voor vogels kan alleen ontheng verleend worden ten behoeve van belangen
genoemd in de Vogdchn. Het door u aangedragen belangen wingende
redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of
economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effeen' en 'uvoedng
van werkzaamheden in het kader van imtelijke indchting of ontwikking' zijn
niet genoemd in de Vogelrichtlijn.
U

Dienst Regelingen
Datum
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Onze reference
aanvraagnummer
FF/75C/2012/0274

Instandhouding van de sooen

Bokkenorch
In het vooaar van 2012 zijn twee exemplaren van de bokkenohis langs de
Groene Dijk in het angeed aangetroffen. De twee exemplaren groeien op de
zuidkant van het dijkje langs het Zandeje. Door het uitvoeren van
graafwerkzaamheden worden groeiplaatsen van de bokkenoh ondergegraven
waardoor deze worden beschadigd en vernield. Om negaeve effeen van de
werkzaamheden op de soo tot een mnimum te beperken stelt u maatregelen
voor zoals beschreven op 32 tot en met 34 van het bij de aanvag gevoegde
"
Effeen en maatregelen beschermde sooen Waterdunen, Breskens,
Acteitenan Flora- en unawet", van 30 september 2012. De door u
voorgeelde maatregen zijn in grote Inen voldoende. Ter aanscherping is in de
ontheffing echter een aanvullende voochd (voochd 14) opgenomen.
Door het verplaatsen zal de bokkenorchis zich het eerste jaar mogelijk minder
sterk ontwikken. Doordat een alternaef geschikte biotoop wordt gecreeerd
treedt geen of beperkt schadelijk effect op. De bokkenorchis komt echter
algemeen voor in de omgeving van het angebied en in Nederland. In het uurhok
waar Breskens en Waterdunen binnen liggen wordt het aantal exemaren op 51
tot 100 geschat. Het effe van het
op de bokkenohis is gering. De
gunige staat van instandhouding van de bokkenohis komt niet in gevaa mits
gewerkt wordt conform de door u voorgestelde maatregelen en volgens de overige
in de ontheffing opgelegde voochden.

ppo

pre

Steenuil
De steenuil is in het angebied aangetroffen. Er zijn drie territoria van de soo
binnen het plangebied waaenomen. Een territohum ligt buiten het plangebied.
Territorium 1 is gelegen nabij het Zandeje 17A op een bedrijfsteein van een
spuiterij. De nestplaats bevindt zich vermoedelijk in een schuur aan de wezde
van het terrein. Territorium 2 ligt aan de Slikkenburgseweg 5, vlakb de
T-splng Langeweg en ikkenburgseweg en bestaat uit een woning en een
schuur met hier omheen een aanplant van Canadapopulieren. De habitat van deze
steenuil is mainaal. Er is met name gebrek aan geschikt foerageergebied.
Terdtoum 3 ligt aan de Langeweg 103, ingeMemd tussen de Langeweg en de
Hogedk, en bevindt zich rondom een boerderij. Territorium 4 is gelegen buiten
de grens van het angebied (op de Nolletjesd, maar binnen de inoedser
van de werkzaamheden.
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nie

Het plangebied heer de
van voortplanting of vaste rust of verblijfplaa
en foerageeeed van de steenuil. Foerageeeeden zijn enkel
onthengsplichg indien zij van groot belang zijn voor de nctionaliteit van de
verblijfplaatsen van de betreffende sooo doordat er onvoldoende aEernatieven
voorhanden zijn.

Door de graa# en bouwwerkzaamheden voortplantings- of vaste rust- of
verblUfplaatsen van de steenuil beschadigd, vernield en verstoord. Territoria 2, 3
en 4 zullen alleen tijdelijke vectoring ondervinden door verkeebeweging en
geluid, bij territorium 1 verdwijnt permanent foerageergebied. Om negaeve
effeen van de werkzaamheden op de soo tot een minimum te beperken stelt u
maatregen voor zoals beschreven op bladzden 31 en 34 van het
'Effeen en maatregen beschermde sooen Waterdunen, Breskens,
Acteitenan FIo- en unawet" van 30 september 2012 en bladzUden 16 tot
en met 19 van het
Maatregelenpakket Steenuil Waterdunen" van 21
september 2012.

Dienst Regelingen
Datum
17 april 2013

Onze referenUe
aanvraagnummer
FF/75C/2012/0274

ppo

ppo

De door u voorgeelde maatregen zijn in grote Iijnen voldoende. Ter
aanscherping zijn in de ontheffing echter aanvullende voorschrien (15, 16, 20,
25 en 26) opgenomen.

Voof zorgt u

ervoor dat de eenuil in territorium 1 voldoende aEernaef
geschikt foegeeeefgebied krijgt. Het ooelk deel van het foerageergebied is
dan geoptimaliseerd, voordat het westelijk deel onaantrekkelijk wordt gemaakt. In
het oostelijk deel is dan ook een nestkast opgehangen. Bij de overige
steenuilenterfitofia wordt het huidige foeragee en leefgebied induef vaste rusten verblfplaats niet aangetast. De
van de voortplanngs- of vaste
rust- en verblijfplaatsen voor alle terntona blijft hierdoor gegarandeerd.

nconale

Echter, ondanks deze maatregen wordt door het realiseren van een groot
intergetijdengebied en recreaevoorzieningen vae rust- en verblijfplaatsen van
de steenuil van territoria 1, 2, 3 en 4 vetoord. Immer, de werkzaamheden
vinden plaats in de directe omgeving van het leeeed en het leeebied van de
eenuil zal ingnjpend veranderen doordat een groot intergetijdengeed
ontwikkd wort, doordat het gehele gebied verande in een euariengebied
waarin veel ruimte is voor brak- tot zoutwate Het uilenpaaje in territorium 1
zal de huidige vaste rust- en verblijfplaats mogelijk vertaten. Door de
werkzaamheden wordt het in aikel 11 van de Flora- en unawet neergelegde
verbod op het vetoren van de vaste rust- en verblijfplaats van dat paaje
derhalve overedeno zodat voor die werkzaamheden een ontheng is vereist.
Daar de soo wel in de omgewng aanwezig blij gaat er geen wezenlijke invloed
ut van deze vectoring ten aanzien van de populatie steenuilen. Ext
van de steenuil
opmaliserende maatregen worden genomen om het
te versterken, die echter niet voorkomen uit het beperken van effeen van het
huidige proef. Zo wordt het huidige marginale habitat van territorium 2,
waarvan wordt verwacht dat dit door gebrek aan geschikt foegeergebled op
koe termin maar niet als gevolg van het project, zal verdwne geschikter
gemaakt voor de steenuil.

eebd
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Bovendien wordt, voordat de werkzaamheden beginnen, aanvullend voor territoria
1, 3 en 4
foegeergebed (19 he,are) ingericht langs de zuidkant van het
te
plangebied. Ook dit is echter niet om de effeen van het
mgen/compenseren, maar extra ter algemener verbetering van het
leeebied. Tensloe worden in de loop van 2014 en 2015 op geschikte plaatsen
zes extra nekaen opgehangen op voor de lokale populatie van de steenuil
bereikbare afstand. Hierdoor zal er voldoende erageer- en leeeed in de
toekom gegarandeerd bluven.
De gunstige
van inandhouding van de eenuil komt ook niet in gevaar,
mits gewerkt wordt conform de door u voorgestelde maatregen en volgens de
overige in de ontheng opgelegde voochriffen.

ext

pre

Dnst Regelingen
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aat

Belang van de ingreep
heeft ontheng van verbodsbepalingen aangevraagd op grond van het
belangen: 'de bescherming van flora en una', 'de volksgezondheid of openbare
en 'de uvoedng van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke

U

vlh

indchng of ontwikkeling'.

beaat

uit de ontwikking van een voor NedeHandse begrippen
grootschalig natuurgebied in comunale met kustversterking. Voor de
natuurontwikkeling staat het he,tel van een estuadummilu met een zekere
mate van getijdeninoed en zoezoutgradient voor ogen. Het ligt in de bedoeling
om n de kern van het gebied een robuust mozeMandschap (ca. 150 he,are) te
creeren met ruimte voor een zoveel mogelijk autonome ontwikking van
kwelde, schorren, slikken en ondiepe zoute tot brakke wateren (kreken). Dit
landschap zal dan een grote aantrekMngskracht uoefenende op kust- en
watervogel die er kunnen rusten, foegeren en broeden. Het aanggen van een
of meerdere duinenrijen achter de bestaande zeedk behoort tot de
Zwakke
mogUkheden en krijgt aansluiting met de inrichting van het
Schakels West Zeeuwsch-aanderen.
De ingreep

pre

De

ku van Zeeuws-Vlaanderen

is een

pfiofitaire Zwakke Schakel die op

termin veterkt moet worden om bij staging van de zeeseg, hogere
ormequentie en op grond van nieuwe golfrandvoorwaarden aan eisen

koe
voor

veilighd tegen overcoming van het achtefland te kunnen voldoen. Voor de
pfiofitare Zwakke schakel West Zeeuws-Vlaanderen zijn onder de regie van de
prownce ntegrale planstudies uitgevoerd. Daarb zijn ndwaartse.
consoliderende en zeewaardse varianten ugewerkt waarb de
vlighdsmaatregen zoveel mogelijk kansen moeten bieden voor de veterking
van de ruimtelijke kwaliteit van het kustgebied.
De

realisae van het

voor de regio een fore investering in het
pre betekent
ook
aan het natuurhetel in de

pre
dagt
en

Westechde.
bij
van
de
kwaliteit
zoals
natuur.
kustversterking
verhoging
landschap,
imtelijke
cuEuurhistode en de leef- en recreatieomgeng. U heeft de belangen 'de
bescherming van flora en fauna', 'de volksgezondheid of openbare veiligheid' en
'de uvoedng van werkzaamheden in het kader van ruimtelke indchting of
ontwikkeling' hiermee voldoende aangetoond.
gebied en het
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aualt

Gelet op het voorgaande en de onverminderde
van de naar voren
gebrachte omandigheden ben ik van oordeel dat de belangen 'de bescherming
van tion en una' en 'de volksgezondheid of openbare veiligheid' aanwezig zijn
en dat die belangen de negatieve effeen op beschermde dier- en pntensooen,
die als gevolg van de uvoedng van het
zullen optreden, rechtvaardigen.
Het belang genoemd in aikel 2, derde lid, aanhef en onder j, van het
Vrijstellingsbeslu kan in dit geval dan aan de ontheffingvedening ten grondslag
liggen, er is mme geen sprake van vetohng met wezenlUke invloed.
De werkzaamheden die nodig zijn voor de realisae van het project worden
ugevoerd in het kader van ruimtelUke inrichang en ontwikking. Ten behoeve
van dit belang kan ontheffing worden verleend, mits geen benuttng of
economisch gewin plaatsvindt en zorgvuldig wordt gehandeld. Van benutting of
economch gewin van de betrokken strikt beschermde sooen is geen sprake. Ik
verwacht dat er door het realiseren van het prect "Waterdunen" geen
permanent negatieve effecten optreden ten aanzien van de aanwezige populatie
van de strikt beschermde sooen.

pre
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tematievenafweging

aanderen en NedeHand hebben op 11 maa 2005 ingeemd
met de Ontwikkelingsschets 2010 Scheldeuarium. Met dit besluit op
strategisch niveau wordt aangegeven, welke projecten en welke maatregelen
moeten worden gerealiseerd om ervoor te zorgen dat de Scheide in 2010 veilig,
toegankelk en natuurlk is. Ondee daarvan is de ontwikkeling van minimaal
600 he,are en maximaal 770 hectare nieuwe estuadene natuur langs de
Weechelde in NedeHand. De opdcht voor het Natuurpakket Westechelde is
vagesteld in het Convenant Westechelde dat tussen rijk en prowncie Zeeland
is gesloten. Hierbij hee de province Zeeland op zich genomen om 295 hectare
estuariene natuur op Zeeuws grondgebled te realiseren. Het proje Waterdunen
draagt voor 52 hectare bU aan de hetetopgave uit het Natuurpakket
Weerschelde. Het
is daarmee Iocatiegebonden aan het gebied als geheel.
Binnen de alternatievenafweging is gekeken naar aEernatieve Iocabes. Hierbij is
gekeken naar de vechillende ambtles van Provincie Zeeland, zoals de verhoging
van de kustveiligheid, economche mpuls, ruimtelijke kwalesag (veoging
imtelijke kwaliteit door middel van natuur- en ndschapsontwikkeling) en
vernuwde samenwerking tussen private en publieke patten. Hierb is gebleken
dat de gekozen Iocatie de meest bevredigende oplossing biedt. Hiermee is het
voldoende aangetoond dat geen andere bevredigende oplossing voorhanden is.
De regering van

pre

Zorgplicht

Voor de sooen waarvoor ik u ontheffing veHeen, bent u gehouden aan de in de
ontheffing opgenomen voorschriften. Voor alle sooen echter, geldt de zorgplicht
ex aikel 2 van de Flora- en faunawet, die van toepassing is op zowel beschermde
als onbeschermde dier- en plantensooen, ongeacht vrijstelling of ontheffing. Op
grond hiervan dient u zoveel als redelijkerws mogelk is schade aan deze
sooen te voorkomen.
Vogels
U dient gedurende de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen
van vogels. Vetoring van broedgevallen van vogels dient te worden voorkomen.
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Voor de in het plangebied te verwachten vogsooen kan dit plaatsvinden door
werkzaamheden buiten de broedpeHode van aanwezige sooen uit te voeren.
Tevens kunnen voorbereidende maatregen worden getroffen om te voorkomen
dat vogels tot broeden kunnen komen binnen het plangebied. Ik wijs u erop dat
voor het broedseizoen geen andaardpeHode wordt gehanteerd in het kader van
de Flora- en unawet. Van belang is of een broedgeval aanwezig s, ongeacht de
periode.
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Conduce
Gelet op het voorgaande verleen ik u ontheng ex aikel 75 van de Flora- en
Aan deze
zijn voochriften verbonden.

oheng

unawet.
De

ontheng

en de

voochfiffen treft

u

hierbU aan.

Beroep
Belanghebbenden die hun enswuze bij het ontwerpbeu naar voren hebben
gebracht of belanghebbenden aan wie redelijkerws niet kan worden verweten dat
zu daarop geen enswuze naar voren hebben gebracht, kunnen binnen zes weken
na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt (door het co6inerend orgaan)
van de Raad van State
beroep instellen bu de Aeling
2500
EA
Bovendien
kunnen belanghebbenden
(Postbus 20019,
's-Gvenhage).
ook
wanneer
hebben
aantekenen,
beroep
zu geen enswuze
ingediend, tegen alle
in
het
definitieve
besluit
ten
van
de
wuzigngen
opzichte
ontwerpbeuit. Echter bij
de vaststelhng van het deflneve besluit zijn geen inhoudelke wijzigingen
doorgevoerd.

beuuchpak

Op grond van artikel 1.1 in samenhang met Bijlage

II, onder 11, van de Crisis- en
besluiten ter verwezenlijking van het proje Waterdunen
1 van de Crisis- en hetelwet. Dit heeft onder
tevens aeling 2 van
andere tot gevolg dat geen pro-formaberoep kan worden aangetekend, maar dat
alle beroepsgronden voor het einde van de beroepermijn moeten worden
ingediend en dat deze na afloop van de beroepermn niet meer kunnen worden
van de
aangevuld. Zij die paij zijn in de hoozaak kunnen bij de
een
veoek
indienen
om
een
Aeling beuursrechtspak
voorlopige voorziening
te treffen. Voor het behanden van het beroepschrift en voor het behandelen van
een veoek om een vooHopige vooiening wordt grierecht geheven. Over de
hoogte en de wijze van betaling van het grierecht kunt u informatie verkrijgen
bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 42644 26. Zij, die een beroep
hebben ingesteld worden veocht een achrift van het beroepschrift te zenden
aan Gedeputeerde Staten van Zeeland, postbus 165, 4330 AD Middelburg.

hetelwet, geldt voor

hoouk

vooter

Pagina 8 van 9

Meer informaUe
Heer u vragen, kijk dan op de website: www.ddokeLnl. Of bel met het DR-Loket:
0800 - 22 333 22 (op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur).

Datum
17 april 2013

Onze referentie
aanvraagnummer
FF/75C/2012/0274

Met vriendelijkc groct,

De Staatssecretads van

Dienst Regelingen

Economche Zaken,

namens deze:

mouBea

Deetma

eammanager Vergunningen Dienst Regelingen
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DE STAATSSECRETARIS1 VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN

INNOVATIE

Naar
en de

aanvang van het veoek van mevrouw

E.A. Dekker

namens de Provincie Zeeland, op 4 oktober 2012
hiep van 1 november 2012 en 2 november 2012

aanvungen

gelet op artikel 75, lid 3, van de Flora- en faunawet
Verleent hierbG aan:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Voor het tGdvak van:

Provincie Zeeland
Groene Wond 1
4331 NB MIDDELBURG
17 april 2013 tot en met 31 december 2015

ONTHEFFING
FFl75Cl2012/0274
Van de verbodsbepalingen genoemd in aikel 8 van de Flora- en faunawet voor zover dit betreft
andere wUze van de groelhet uitsteken, verwonde beschadigen, ontwoen of op
plaats verwijderen van de bokkenorchis (Himantoglossum hircinum), alsmede van de verbodsbe11 van de Flora- en faunawet voor zover dit betreft het beschadige
palingen genoemd in
verniele wegnemen of verloren van nesten, holen of andere voortplanUngs- of vaste rust- of
verblUfplaatsen van de steenuil (Athena noctua).

enerl

aik

Het gebied waarvoor de ontheffing geld betreft het angeed voor de reallsatie van het project
'Waterdunen", gelegen ten westen van Breskens in de gemeente Sluis. Het angeed ligt aan de
kust van Zeeuws-Vlaanderen en vormt onderdeel van de Oud- en Jong-Breskenspolde Aan de
noordzde wordt het gebied begrensd door de Westerschelde, aan de oostzde door het recreatlepark Schoneveld en aan de zuidzijde door de watergang langs de Nolletjesd Hogedijk en
ébn
Puendijk. De westzde wordt begrensd door de Zwaegatse Kreek en de Groedse
en ander zoals is weergegeven in figuur 1.1 van het de bij de aanvraag gevoegde rappo
Flora- en
'Effecten en maaegen beschermde sooen Waterdunen, Bresken
faunawet" van 30 september 2012.

duine
Actittenan

Aan deze ontheffing zgn de volgende voorschriften verbonden:

Algemene voorschriften
1.

De

ontheng wordt slech voor

de hierboven genoemde

soo en

beschreven verboden handelingen

verleend.
2.
3.

Deze ontheng geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor
zover In deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven.
De Provincie Zeeland (hierna te noemen: de ontheffinghouder) dient onverwijld conta op te nemen met
andere beschermde
Dienst Regelingen indien bG het uvoeren van de werkzaamheden van het
als
bedoeld
in voochriff 1 noodof
andere
worden
sooen dan de genoemde
handelingen
aangetroffen

pre

zakelk

zgn.

Krachtens de weekst de Minister bevoegd tot het afgeven van een ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet. Op basis van de portefeuilde Staatssecretaris.
leverdeling tussen de Minister van EL&I en de Staatssecretaris van EL&I deze bevoegdheid belegd

b
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Deze ontheffing kan uitsluitend gebrulkt worden door (medewerke van) de ontheffnghouder of in opdracht van de ontheffinghouder hand,ende (rechts-)personen. De ontheffinghouder bIijft daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.
5. Tijdens de uvoering van de werkzaamheden dient een achrift van deze ontheffing en de bijbehorende
brief op de Iocatie van de werkzaamheden aanwezig te zgn en op verzoek te worden getoond aan de
daaoe bevoegde toezichthouders of opspodngsambtenan.
6. De ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden zullen aanvangen bekend is, het
bgevoegde meldingsformulier volledig in te vullen en naar Dienst Regelingen te zenden.

4.

Specifieke voorschHften
Bokkenorch
Nieuwe groeiplaatsen van de bokkenorchis dienen te worden gerealiseerd op de zuidwal van de woning
aan de Langeweg 1.
8. Uerlijk in het winterseizoen, voorafgaand aan de periode dat de Groene dijk onder het zand komt te
liggen, dient het deel van de wal aangelegd te worden waar de bokkenorchis naar verplaatst moet worden.
9. De wal waarop de bokkenorchis wordt geplaatst dient uit zavelig materiaal, dat vrijkomt bij het graven
van geulen in de directe omgeving, te worden opgebouwd. De leeflaag van de wal waar de bokkenorchis
n komt te staan, dent mnens 0.5 meter te zgn bestaande uit grond van de Groene dijk. De laag onder
de leeflaag (de kern) dent waterdooHatend te zgn en dus uit Eichte grond te bestaan.
10. De werkzaamheden dienen v66r 1 maa en zo mogelijk eerder te zgn afgerond, zodat het materiaal zich
kan zetten.
11. De bokkenorchis dient in april overgezet te worden, waarbij het bodemmateria in grote aaneengesloten
stukken (2 meter x 1 meter en 0,5 meter diep) dient te worden ontgraven. Het ugegraven materiaal
dient in dezelfde volgorde en orientate op de zon als de oopronkelijke standplaats teruggeaatst te
7.

worden.
12. B G de

verplaatng dient

de

werkinstruce van het werkprotocol van het watechap Schelderoom aan-

gehouden te worden (bijlage 2 bij dit besluit).
13. Op de nieuwe Iocatie aan de Langeweg 1 dient het huidige beheer (maaien en afvoeren) worden gecontinueerd te worden.
14. De werkzaamheden dienen te worden ugevoerd onder begabung van een deskundige 2 op het gebied
van de bokkenorchis.

Steenuil
15. U dient bij de planning van de werkzaamheden rekening te houden met de seizoenactiviteiten van de
steenuil om vectoring in de meest kwetsbare perioden (vooanng) te voorkomen. Werkzaamheden
nabij de territoda van de aanwezlge exemaren van de steenull dienen buiten het voortplanngsszoen
plaats te vinden. De vooantingsperiode van de steenuil loopt globaal van februari tot en met augustus. Voor het bepalen van de broedseizoen is van belang dat een broedgeval aanwezig s.

Het Minter van Economche Zaken, Landbouw en Innovate vetaat onder een deskundige een peoon die voor de suatie en sooen ten aanzien waaan hi} of ziJ gevraagd is te adseren en/of te begeen, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspefieke ecogie.
De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskunde:
unwersItair niveau een oeldIng heeft genoten met als zwaaepunt (Nederlandse) ecologie; en/of
op HBO-, dan
op MBO niveau een oplelding heeft aerond met als zwaaepunt de Flora- en unawet, sooenherkennIng en zorgvuldig handelen ten opzhte
van die sooen; en/of
als ecoog werkzaam is voor een ecogch adviesbuau, zoals bijvoorbed een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus;

w

en/of

m NedeHand bezich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de sooenbescherming en
aangesloten bd en werkzaam voor de daaoor in
staande organisaties
bijvoorbee Zoogdrvereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhtorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STON StaatsbosbeheeG Natuurmonumenten, De Landschappen
en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of
aantoonbaar actief Inzet op het gebied van de soortenmonltoring en/of - bescherming.

oa

zh
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16.

1

De geschiktheid van de periode voor het uvoeren van de werkzaamheden dient te worden bepaald door
een deskundige op het gebied van de steenuil.
Ruim vbör aanvang (voor broedseizoen 2013) van de werkzaamheden dient het oostelk gelegen foerageergebied van het eenuilenterritorium aan het Zandertje 17A erritorium 1) geoptimaleerd te zijn.
en houtrillen gerealisee te worden.
Hieoe dienen raste
Voorafgaand aan de gafwerkzaamheden, uiterlijk december 2013, dient het westelijk gelegen foeravan het eenuinterritorium aan het Zandertje 17A erritorium 1) onaantrekkelijk te
den gemaa door de aanwege paales te verwuderen en het gras lang de winter in te laten gaan.
dient er uedijk oktober 2013 een
Ervan uitgaande dat de gafwerkzaamheden in 2014
van het oostelk gelegen foeatand
het
voor
de
steenuil
haalbare
nestkast geplaatst te worden binnen
rageergebied aan het Zandertje 17A erritorium 1).
Ten overvloede voor territoria 1,3 en 4 dient voorafgaand aan de werkzaamheden aan de zuidkant van
19 hectare te worden ingericht als geschikt
het angeed Waterdunen (langs Hogedijk en
van
dit
De
inrichting
gebied bestaat uit de aanplant van mdoornhafoerageergebied voor de steenuil.
in
vorm van
de
van
houtdllen
en
het
uitkijkposten
plaatsen
gen en
van
het
19
hectare
de
realisatie
grote foerageergebied aan de zuidkant van het plangebied dient op
By
de volgende wijze rekening gehouden te worden met de steenuil:
Er dient géén verlichting aangebracht te worden, die vetorend werkt voor de steenuil.
•
Het gebied dient biijvend te funconeren door de aanwezighd van kok gras (maaibeheer of inen zoetwaterbronnen.
zet van vee), afwissend met verruigde vegetatie,
Het terrein van de boeerij aan de ikkenburgeeweg 1 erritorium 2) dient ter optimalisedng van het
territorium aan de kkenburgseweg 5 geschikt gemaa te worden voor de steenuil. Als maatregel dienen voor aanvang van de werkzaamheden hier twee nestkasten opgehangen te worden. Tevens dienen
op deze locatie knotbomen aangeplant en houtrillen geptaat te worden.
De huidige steenuilenterritoria aan de locaties ikkenbuseweg 5 erritorium 2), Langeweg 103 (territorium 3) en Nolleesdijk erritorium 4) dienen gehandhaafd te blijven en worden niet aangetas zoals

geaat

17.

wo

geeeed

18.

19.

aanden

Nesdij

erpaaes.

20.

'mmoees

21.

22.

ppo

23.

24.

25.
26.

"Maatregenpakket Steenuil Waterdunen"
weergegeven op adzijden 10 tot en met 12 n het
van 21 september 2012 (bijlage 3 by dit besluit).
Ter opmedng van het gebied als leefgebied van de lokale populatie van de steenuil dienen er in de
loop van 2014 en 2015 nog zes extra nestkasten opgehangen te worden: twee nestkasten dienen geplaatst te worden in knotbomen op de Nolletesdijk, twee in de boomgaard aan de oostzijde van de Waaan de Rijksweg 25.
terduinen,
Hogedijk 1 Breskens en
op het
De boomgaard aan de oozijde van de Waterduinen dient in de loop van 2014 en 2015 geoptimalisee
te worden als efgeed van de lokale populatie van de steenuil. Hieoe dienen de laagamubomen
gedund te worden waardoor er open plekken ontstaan. Op het perceel ten oosten van de boomgaa dienen hoogamfrubomen geplant te worden. Tevens denen n dit peeel enkele poelen aangelegd te
worden. De oostkant dient gedeeEelijk omzoomd te worden met een mdoornheg. De aan de noordwestzijde van het peeel staande opagruimte dient gehandhaafd te blijven. Het biedt schult- en broedgelegenheid aan de steenuil.
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op het gebied
van de steenuil.
U dient een ecogch werkprotocol op te stellen met daarin alle voorwaaen en alle betrokken patten,
met name ook de uitvoerende(n) op de bouw- of projectlocati dienen hiervan op de hoogte gesteld te

n

e

n

worden.

Overige voorschriften
27. Deze ontheffing kan worden ingetrokken, indien blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan de

voochriften.
28. Indien

blij dat de in de ontheffing gesteide termijn niet voldoende is om de werkzaamheden waarop de

ontheffing betrekking heeft uit te voeren, dient u, zeker vier maanden voor het verstrijken van deze termijn een nieuwe aanvraag indienen. Dit voorkomt onnodige vertraging van het proef.

FF/75C/2012/0274
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29. Aanspreekpunt in het kader van deze ontheffing en de daaruit
gelingen, Postbus 19530, 2500 CM Den Haag.

voooende voorschriften

1

is Dienst Re-

Den Haag, 17 april 2013
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Verpaatse Bokkenorchis

VVerkprotocol W3erFchap S,heldssu.ornen voor verpa stsen van onder anders

oreridaeen

Beeknr. A04014A-011 17
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werkinstructies

c-scha:Scheidestromen

ToeHchUng verplaatsen roiklaverveld
Aan de noordwestzijde

rover.

De

(weeke havenrekdam) van het veerptein is een groeiplaats van

rkver is waardpnt oedse[plant) van de vijhvlek-sinansv[inde Deze

n

de provinde Zeend. Zeeuwsvan de weinige botwerkjes in Nederland waar de jf-v[ek-sintjansvtinder
beschermde status. De tocatie
nog voorkomt. Desondanks heeft de soo geen
waar de vEnde nu voorkomen zat vanwege de beoogde
verdwijnen.
GeVen het grote aantal vUnde dat als gevolg van de ingreep dreigt te verdwijnen is na
overleg met leden van natuurbeschermingsvereniging 't Duume besloten de groeiplaats
van de rolkver en de hiermee samenhangende vijf-vientjansvtinder te transpnteren
naar een rocatie buiten de nieuw aan te ggen kustversterking.
Hieoe zal de volgende werkwijze gehanteerd worden:
Voor het gromsmzoen (april 2011) zal over een oppervlakte van circa 600 m2 de
zode met een dikte van 40 cm tgeoken en verpatst worden. Met het
transtoceren van de rolklaver sndt het mes aan 2 kanten. Enerzijds worden de
planten gespaard door deze op een andere tocatie te pnten, anderzijds wordt
de pop van de vijhviek-ntjansv[inder
door het verpatsen van de
dat de poppen direct na
"meeverhsd'. Door deze ingreep creeren we een
uitkomen de beschikng hebben over het geschikte voedset en hopelijk tot
komen.
tocatie
de
waar de verwijderde zode teindetijk neergegd wordt eveneens
Op
een zode van 40 cm verwijderd. De hierbij vrijkomende grond wort gebruikt voor
het opvutn van de kuit waar de rotktaver is verwijderd.

vtindersoo staat op de lijst van Aandachooen van
Vtaanderen ts

week

kuveterng

rover

tuae

voopnn8

ToeHchting translocatie groeiplaats (parUeel) orchideeën veerplein
zat een gedeette van de groeiplaats van de
orcdeen noodgedwongen moeten verdwijnen. Op deze rocaties aan overwegend
bokkenorchis met hier en daar vepreid enkele bijen- en poppenorchissen. Antidperend
op het ruimtebestag dat nodig is voor de kustveterking en het hiermee gepaard gaande
verUes van een gedeee van de groeipats van de orchideen zat op voorhand een
gedeee van de gropats worden verplaatst naar een nabijgegen locatie. Ter
compensate van het verEes van een gedeee van de groeiplaats wordt in de nabijhd van
de te verwijderen orchideen een 'ecorook' ingedcht als gropats voor orchideen.
Teneinde de aosche parameterwaarden van de voor de orchideen noodzakeEjke
symotische bodemscmme op de nieuwe locatie te behouden wordt de volgende

Volgens het

gerende Kuversterkingspn

werkwijze gehanteerd:
Voor het groeiseizoen 2011 (april 2011 ) wordt een ecostrook ingeflcht in de
nabijheid van de bestaande groeiplaats. De ecorook wordt aangelegd op de
de
hetEng van een nabijgegen dijktichaam waarbij de exporte dezelfde is
8roeiptaats. Het

a

oopronketijke mave van de hetling zat over de

oopronkelijke
benodigde oppervkte veaagd worden met circa

40 cm. De vrijkomende grond

wordt afgevoerd. Eventueel aanwezig ruweel en woelstobben worden
verwijderd en afgevoerd. Na het voorbereiden van de ecostrook worden de
orchideen op de tocatie waar ze vanwege de kuversterking moeten verdwijnen
uitgegraven tn de vorm van p[aggen. Deze pggen hebben een dikte van minimaal
40 cm. Direct na het uitsteken worden de ptaggen in de nieuw aangelegde
ecostrook neergegd.

0143011

Werkinstructies

1

Besteknr. AO4014A-011.017

SchWdestrommn

Wer nstrucUe voor het ontgraven, vervoeren en verwerken
ro veP en orchidee nvelden

• j het ontgraven van het rove en orchideenvetd voor het volgende zorg dragen:
De plaggen dienen een constante dikte van 40 cm. te hebben:
De
dient met achtneming van de hiervoor genoemde dikte,

pg

•

rooksgewijs in
een keer ontgraven te worden, waarj de grond niet geroerd mag worden;
De p[aggen dienen als een homogeen pakket te worden ontgraven;
De strookbreedte dient er in te voorzien dat de plag als
homogeen pakket
ontgraven wordt; de woeone mag niet ontmengd worden van de onderhangende
grond;
dient direct na uitsteken vervoerd en geplant te worden op de
De verwijderde

n

pg

hiervoor geschikt gemaakte tocatie;
Het te handhaven
mag niet bereden worden.

roverve

Bi j

rotkveP

en orchideenptaggen, voor het votgende zorg dragen:
tijdens vervoer niet op elkaar geape te worden;
een homogeen pakket vervoerd te worden;
Het vervoer dient er in te voorzien dat de woeone niet ontmengd wordt van de

het vervoeren van de

De plaggen mogen
De ptaggen dienen

a

onderhangende grond.

n

Bij het verwerken van het rolklaveP en orchideenvetd, voor het volgende zorg dragen:
keer verwerkt te worden waarj de
De
dient over de volledige dikte in
niet
grond
geroerd mag worden;
een homogeen pakket te worden verwerkt.
De p[aggen dienen

pg

a

Tijdens de werkzaamheden dient de vochtighd van het homogeen pakket rolklaver- en
dat deze niet uit etkaar valr. Verder dienen de bestaande
orcdeenve zodanig te
rover- en orchideenvetden niet betreden te worden met materieel, om schade te
voorkomen. Zie ook deer 3, artiket 22.34.01 van dit bestek.

jn

De methode van ontgraven, vervoeren en verwerken moet ter goedkeudng voorgelegd
worden aan de directie.

01-03-2011

Werkinstructies
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Terntorium 2 ligt vtakbq de T-spiitsing Langeweg-Stikkenburgseweg te Breskens Efenais
terrItonum 1 ie NG!' ;aarrold on met name in de zomarperiode sprake van een hoge
verksersinter,s,teit. Het habitat bestaat uit Hen WQning, een schuur met hier omheen eon
aanpiant van Canadapopui;eren Hei habitat van de Steenuit iE marginaaf Met name het
gebrek aan geschikt fcerageeroebled maaki het de Steenuil
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10.

10.1

Algemeen

ZMF
Ravelijn de Groene Jaqer 5
4461 DJ Goes
d.d. 8 januari 2013, ingekomen op
10 ianuan 2013
ZMF heeft geen op- of
aanmerkingen op de
ontwebesluiten en wen
prone succes met de voogang
van het proces.

Deze zienswjze neemt de

prone voor kenngeng aan.

De enswijzen hebben geen aanleiding gegeven tot aanpassing van de
ontwerpbesluiten.
Wel is amshalve een aantal wijzigingen op het ontwerpbeslu dooevoe. Het bereft:
niet inhoudelijke administrative wijzigingen;
actualisae van de gegevens onder
5:
de opsommmg van de
nummern in de aanhef en aikel 1 van de vergunmng s in overeenemming gebrac met de
percelen genoemd in
blage 2 en 4a van de veunningaanvraag;
de kadastrale pemelen EL 174, 1009 en 1010, gelegen binnen het
projegebied, waarop op grond van het richtingsplan Werdunen ogravingen ten
behoeve van de aanleg van een leidingenstrook dienen plaa te vinden, zn opgenomen in de aanhef en in aikel 1. De
blagen 2
ogronden
de aanvraag zun hierop aangepa.
percelen), 3 (aangrenzende percelen) en 4 (kaaS)
Ten aanzien van deze amshalve aangebrace wijzigingen geldt, dat
banghebbenden beroep kunnen aantekenen, ook wanneer zu geen enswuze hebben
ingediend, tegen alle wgmgen n het definitieve
ten opzichte van de owerpbeslu. De wijzigingen zn eveneens beschreven onder 4.2. van het

kada

hoouk

b

defineve ogrondingenbeuit.

beu

e

Deze nieuwe heenreis heeft een lengte van 4,5 km.

aoroe

De nieuwe altematieve
van Breskens naar het huis van betrokkene (teruqreis) is de
route N676, N675, Noordweg II, HavendUk, Puijendk en de Wandijk. Deze nieuwe terugreis
heeft een lengte van 7,9 km.

aoroe

aoroes

9.3

Owebeu

Ogrondingen

Gevolgen van het ontwerp beslu
zun voor haar persoonlijke suatie
slechts gebaseerd op
veronderstellingen en dus niet met
zekerheid te benoemen.

I

I

I

De nieuwe
zijn ten opchte van de huidige
respeievk 0,3 km en 3,7
km langer. Hetgeen ons inz=ens acceabel is.
De enswjze =s zeer algemeen en niet concreet gesteid. Het ontwerpbeslu ten behoeve van
de ogronding is tot and gekomen na een gedegen udie van de aanvraag, en de
de
Tevens
er
in
eeere
t.b.v,
de
aanvraag gednde rapporten.
zn
procedures
planvorming
en
van het inpasngsplan vele udies naar gevolgen en ontwikkelingen
ugevoe. In de bijlagen bij de aanvraag betreffende deze veunning zn aanvullende
detailstudies beokken o.a. rappo Nader ondeoek Wateuhouding Waterdunen d.d. 21
november 2012 m.b.t, de waterhuhouding. Hiedn is gedetaile de o-en afwatedng
binnen het gebied ondeoc, teneinde negatieve effeen op de omgeving te vooomen.
Met het voomtel om rondom het gebied een kwelslo aan te leggen is in het weplan
rekening gehouden. Tevens zn ter vooomg van mogelke schades aan eigendommen
ten gevolge van vrachtveeer maatregelen opgenomen en zn hieoe in de veunning
voomchriften opgenomen. Op deze wijze zin voor zover mogelk de consequenties zo goed
dat
onvoorziene omangheden voordoen
mogelijk bepaald en afgewogen. Indien
dan zullen deze
de monoring tijdens en na uitvoedng gegnaleerd wonen zodat op dat
mome naar behoren kan worden gereageerd. Eveueel kan er beroep gedaan wonen op
de nadeelcompensatieregeling.

b

valing

bl

b

9.4

Oneu

Gevolgen van het ontwerp beslu
zn voor haar persoonlijke situatie
slechts gebaseerd op
veronderstellingen en dus niet met
zekerheid te benoemen.

ch

Naar ons oordeel is met bovenaande vdoende inspanning geleve de gevolgen
te maken en daarmee passende maatregelen te voor=en.
Indiener van de enswljze geeft aan dat de gevolgen voor haar perceel gebaseerd zn op
te benoemen. Het rappo
veronderstlingen en daardoor niet met
Waterhuhouding Waterdunen betreft echter nader ondeoek.

inck

zekee

Betreffend perceel van indner Iigt binnen het #angebied. Voor de beantwoording wordt
tevens verwezen naar de beantwoording van de ensw=jze
7.1., met het vechil, dat aan
de zuidzijde van het perceel een perceelsafwatedng wort gereeerd, vervolgens een
rook land t.b.v, de landschappelijke afscheiding van het perceel en vewgens het nieuwe
afwatedngskanaal voor het gehele zoete afwateringsgebied. Daadn wonen de huide
als kwelslooL De
streefpeilen gehaeerd en die tevens
watefloop ten zuiden
van de Walendijk blijft gehandhaa. Deze ont- en afwateringsuur van het perceel is in
het wateuhoudkund ondeoek apa beoordeeld wegens een beperkte
is met name gelet op een voldoende a# en
ontwedngsdiepte van de huidige suatie.
in
relatie
het
dsico
van
Het
ontwatedng
perceel is opgenomen n de monodng van
zetting.
de grondwaterstanden.

b

ngee

t

H

hue

8.2.

Onkng wegen

8.3.

Ontwe oheffing
keur wegen

9.

9.1

Algemeen

Onttrekken van wegen aan het
minder
openbaar verkeer
parkeermogelijkheden,
bermparken kan nu leiden tH een
era remmende weing op de
toevoerwegen.

Weunen worden versclnde paeewooieningen aangelegd met in totaal circa
1250 paeerpsen. Naar verwachting zal daarmee het
huidige paeerprobleem (pateen
in de berm)jui worden
De verwachting is dat
wechap en de gemeente Sluis een paeeerbod instellen en
handhaven voor het pareren in de berm.
Tot slot wort medio 2013 langs de Wendijk een tdelke
paeervoorziening aangegd.
V55r de zomer van 2014 zullen de definieve paeeoorzieningen gereed
zn.

Oheffing voor de

De

op de

I

uiWoedng van
werkzaamheden is te weimg
concreet, hrdoor kan niet worden
beoordeeld of ovedast kan worden
vooomen en/of tot een minimum
beperkt

Mew A. Maas
Walendiik 4
4503 PM Groede
d.d. 7 januan 2013,
mqekomen oD 9 ianuan 2013
Stelling,
proje de leeaarheid
van de
kan vergroten, wordt
onvoldoende onderbouwd. Het
mankee aan gedegen ondeoek
dat de kansen en bedreigingen op
een
manier inschat.
Opmerking over
aanpak
en samenwerking met oanisaties
en bevolking is uend, daar er van
een fatsoenlijke benadedng door de
prone dchng m geen spike
was.
Door de afsluiting van de wegen
moet vanaf haar woning naar

d

gio

oeve

9.2

Ontwebeslu

Onkng wegen

In

beke

Owebeslu

Bskens

wonen.

3,5 km

ieg

omgeden

hopgo.

ontweveunning
aemeen van aard is.
I

I

I

zn v algemeen van aard omdat de aanvraag ook
H heffing
is ni aan het wechap om iets te vermeen m.b.t.
en

enz

uitvoedngspedode en eventuele andere voorwaaen
dit een relatie zou hebben met
de betreffende KeuO om oveda tdens
toedenseoen te vooomen. Indien de
Provincie daar
toe zig, zou
deze aspeen wel kunnen meenemen en haar

aang

uitvoefingsvoorwaaen.

z

h

I

De enswijze is niet gedcht op de nu voodiggende ontwerpbesluiten, maar
op het proje
Werdunen zelf. Het punt van het onvoldoende onderbouwd zn van de sociaaleconomche effeoten van Weunen is eeer reeds als enswijze op het ontwerp

app

inpasngsan naar voren gebracht. Deze elling van
wordt overigens niet nader
onderbouwd. In de rearie op de enswijze is in de zienswijzennota
ingegaan op
het verrichte ondeoek naar de regionale soaal-economche effeen van Werdunen.
Betreffende rappoen zn op de webse www.wateunen.com te vinden en
zn ook eeer
ter inzage gelegd in het kader van de m.e.[-procedu en de procedure rond het
mpasngsan.

De opvatting van appellant over het
gedeeld.

gevoee ovedeg tussen

ugeb

I

I

pmne en haar wort niet

Voor de beantwoording van de ontslungsstructuur van het betreffende
gebied en de
eventuele omschade wordt verwezen naar de beantwoording van de
enswijze genoemd
onder 2.2.
De huidige

autoroe van

Groede (Walendk 4) naar Breskens (bijvoorbeeld ndpunt:
Langeweg 77)
Zandee I / II, Slikkenbuseweg, Langeweg te Breskens. Deze
aoroute
heeft
een lengte van 4,2 km.
huidige
De nieuwe altematieve
van het huis van betrokkene naar Breskens (heenreis) is de
Walendii Panoramaweg, (de nieuw aan te leasen) Slikkenbumsewea en de Lanqewea.

Wand

aoroe

I

I

I

I

I

I

de

ook zn egen effe
hkwelslo
rapport opgenomen dat

r

op de gmndwemtanden en de zoetwatedens
plase.
crca 50 tot 100 m breed (afhankelijk van het
peil in de kwelsloot) langs de kwelslo de gmndwatemtand binnen
plangebied zelfs lager
wort dan in de huidige
In deze zone zal daardoor sprake
blven van een zoet
grondwater. In het rappo is verer aangegeven dat op de bovenmomse
trajeen
(waaronder de kwelsloot ten zuiden van Het Zandertje)
een hogem
en/of
nuuffunctie het waterpeil
rond NAP mag zun zonder dat dit ovedast geeft. De
bodemhoogte van de nieuwe
sluit aan
de huidige watedoop aan de zuidzde van
Het Zandee. Deze watedoop wordt gehandhaa. De
dmoggging van het perceel wordt
door deze managelen niet gewijzd.
In

is

in een zone van

h

su.

zel
kwelo

dneOrP.

m

maaelgg

b

h vooaande worden geen nadelige gevolgen verwacht voor

Gindeil

I

I

het perceel van

Voorafgaand aan de werkzaamheden worden er conform het monitodngsan van Deltares
(mei 2008) de effeen op bijvoorbeeld de grondwatemtanden in
gebied gemen.

h

I

eingschade

kan een veoek om nadecompensatie worden
ingediend
op grond van de proncia nadeelcompensatieregeling voor Waterdunen en/of de
Verordening Nadeelcompensatie wemchap Scheeromen. Er dient uiteraard wel sprake
te zn van een causaal verband.
In geval van

8.1.

Ontweslu

Onkng wegen

Grontmii namens Strandcamnq
Groede B.V.
Postbus 7060
4330 GB Mdburq
d.d. 9 januan 2013, ingekomen op 9
lanuan 2013
Grote verkeersbelasting op
toegangswegen. Wegen zn Ge)
smal en kunnen extra drupe niet
verwerken, daarnaast is er kans op
fivorming en dit zal leiden tot
opstop#ngen of wegverspernngen
Camping Groede.

b

Verder zal er zorg voor worden gedragen dat de
woning gedurende en na uitvoedng van het
)roiect bereikbaar bliift.

Voor de beantwoording van de ontsluitingsstructuur van het betreffende
gebied wordt
verwezen naar de beantwoording van de enswjze
genoemd onder 2.2.
De verwachting is inderdaad dat ten
gevolge van de aanleg van Werdunen de
zal toenemen. Hieoe zn in de aelopen
veeembesting naar de
jaren waar nodig
eds
funkie. Specek met op het proje
p
WreeesrdWune n

ku

ok

dwuengeennzeani dfieetpspuaiedne
verbrOepe ddewtoOredgeen
edgeenk.ende
puaijeendnaonogkepa

veeemienseen
tot verdere noodzakelijke aanpassingen
h enemende
betreffende gebied.
wegbeheerders emeee, werschap
provin zullen
De

leiden niet

De

daadweelijke ontwikkeling van de

vanu de verkeersvlhe
lenomen.

en

veeersiense uiteraard blven

nodig is, zullen daartoe passende

in

de
volgen. Indien het

maßregeln worden

I

I

Ongeheid of ontwedng

6,2.

Ontwerpbeslu Werwet

I

in

polder goed zal bi,yen. Heer als
etage nog peelen in de poldeE
Inlaat van zout water kan op
ook schade vemoaken. Is er een
goede geling als op
schade ontstaat en we s hiervoor
dan aansprakelijk

rmn

rmn

Aanleg natuur. Op welke wze s
het onderhoud geregeld, wat is het
onderhouds#an, wie is hiervoor

6.3.

Algemeen

verantwooelijk.

7

Ontwerpbeslu

ooke

kwo

I

I

beantwooing van de enswzen b 1.1 en 4.4. gebasee op uitgevoee
wateuhoudkunde ondeoeken en metingen van het grondwater.

In geval van eEingschade kan een veoek om nadecompensatie woden ingednd
op grond van de provina nadecompensatiegeling voor Werdunen en/of de
Vemening Nadeelcompensatie waterschap Schderomen. Er dient ueraard wel sprake
te zn van een causaal verband.
De enswijze is niet gedcht op de nu voodiggende ontwebesluiten, maar op het proje
Weunen zee De kweie van oename van) eragende vogels is in de procedu rond
het inpassingsplan Werdunen ook naar voren gebracht. Voor dit soo schade geldt een
1.3.
landelijke compensatieregeling. Zie hiervoor verder
Voor het onderhoud van het
zal de ekomstig beheeer een beheerplan
opaelen. Daadn zal ook het aspe van vooSmen van schade
aangnzende percelen
aandacht krijgen. In de grondexploitatie van Werdunen is in de finandering van het beheer

nuueed

I

b

b

voolen.

kaHooa

o

7.1,

Enkele perenpercelen in eigendom,
deze zn baedevuuevo. Wie
is verantwook voor adeque
bestrijding?
Wat is geregeld m.b.t, ovedast van
bv. ganzen op naast gelegen
peelen. Wie is verantwook
voor eventuele schade?
E.P.M. Tournois
20
4513 KL
d.d. 9 januan 2013,
ingekomen op 9 januan 2013
Woning aan Zandee 7 in
recreatieve verhuuE Nu geen
problemen met optrekkend of
doorslaand vocht. Als door
realisae Werdunen woning niet
meer bereikbaar is. of door schade
niet meer verhuurbaar is

De percelen van de indiener liggen in het oostelijk deel van de Oud Breskenspoer dus
buren het #angered van Werdunen. De afwering van dit deel van de polder vindt in de
neuwe suae plans via de
en zuidelijke
gelegen nnen#ans langs de
randen van Weunen. Voor de verdere beantwooing wordt verwezen naar de

We

I

(grondwaterpeil-veoging

zogehalte) wordt
Zeeland

geeld

-

Prone

hoor verantwook

Het perceel van indiener van de enswljze ligt binnen het plangebied van
een maaiveldhoogte van ongeveer NAP +1,20 m.

Werdunen met

Door de dagelkse eb- en oedbeweging komt zout water het #angebied binnen. In het
dat dit beteke dat in het #angered tot in elk geval het
vloedniveau (NAP +0,55 m) sprake is van een zoute ontwikkeling van het grond- en
oppewlaktewer. Ook de zone tot aan het spdngoedniveau (NAP +0,75 m) zal een zekere
mate van zoute ontwikkeling doormaken, en zal leiden tot een meer brakke situatie. De
hogere delen van Weunen die zich buren de invloed van het zoute water bevinden
(globaal boven een ligging van NAP +0,75 m, voornamelijk langs de randen van het gebied
gelegen) zullen voornamijk onder invloed van het zoete regenwater blven. De beoogde
kwelsloot langs de binnenrand van het plangebied bevindt zich in de zone waar vooral sprake
is van een ontwikking onder invloed van zoet mnd)wer. Daamaast heer de aanleg van

I

rappo staat aangegeven

I

5.

5.1.

Ontwebesluff Flora en
Faunawet

5.2.

Algemeen
6.

6.1.

Owebesluff
onttkking wegen

I

gelegd, na reaie kan vergunmng
dan wel/niet worden verleend.
Deze enswjze tevens
beschouwen als een WOB-veoek.
J.J. Provoo
Nieuwstraat 17
4503 BD Groede
d.d. 5 januan 2013, ingekomen 8
lanuan 2013
Ontwerpbesluff Flora- en faunawet
bepeingen op aan
oopronkelUke opzet nieuw te
bouwen vakantiewoningen iegraal
n landschap op te nemen. Deze
unieke opzet (met toegevoegde
waarde voor stree moet behouden
blijven. Hiermee kan Waterdunen
zich tot in lengte van jaren bi,vend
onderscheiden.
Huidige economche cdsis mag
geen aanleiding zn tot afbreuk aan
de kwaleff waarop landschappelijk
en recreatief is ingezet.
A.M. Mannekes

gt

wl

Lanewe 102
4511 AN Breskens
d.d. 9januan 2013,
nqekomen oD 9 ianuan 2013
Door het onttrekken van gedeee
Langeweg aan openbaar veeer, is
fruwink moeilker bereikbaar, dit
zal tot omzeNeds leiden.
Door onttrekking moet, om zijn
woning/wink aan G. de Mooweg
te bereiken, worden omgereden
over de veel drukkere
Weg naar Groede.
Het eenrichtingsveeer langs de
zorgt ook dat winkel veel
moeilijker te bereiken is. Dit deel
van Breskens wordt uhoek.

Prona

ku

I

h

Van bepeingen voor de opzet van Werdunen als
gevolg van
Flora- en
Faunaw zal geen sprake zn. De in het besluit vooeschreven ontwerpbeuff
maatregelen en
vooenmgen ten behoeve van de bokkenorch en de eenuil kunnen in het plan
ge'egree worden zonder dat de
(en unieke) opzet van verwewng van
natuur en recreate wort aangaan.

ooonkijke

Deze znsvwjze vat de provi nme op als
steunbetuiging aan de onverminderde ambities van
de patten, betrokken
Waterdunen.

b

H streven is de kustzone zeff autoluwer te maken, waardoor de belevingswaae en
veiligheid voor verblsrecreaen, fise en wandelaa wordt verhoogd. Daarmee wordt de
kustrecreatie

e bevoe.

oke slag'fruwinkel.

omzet van de

De fruitwinkel ligt langs de ooelke
oungsweg (offewel
naar de kun. Dit kan posieve effeen hebben
op de bereikbaarheid en de

Als blijkt dat er schade is (bijvoorbeeld
waardevermdedng, omzetschade en / of
omschade), dan kan erop grond van aikel 6 lid 1 e.v. Wro juno aikel 6.1.1.1. van het
Beslu ruimtelijke ordening, alsmede de
Planschadeverordening Zeeland, een veoek
wonen ingednd om een tegemoetkoming
in de planschade
buemeeer en
wethoude van (6én van) de gemeee(n) waann de schadeooaak
is gelegen, ter
van gedepeerde Staten van Zeeland.

b

teie

I

I

kwelwer infireert. TUdens
nare pedodes wodt

zoute

permane hoger zoutwaterpl

aoercapae (vanwege lengte
afvoer) drassch beperkt, zeker als
ngscapaciteit op zee verminde
door hoge buenwersnden.
Hierdoor venal te gedng voor een
waadoor
goede
eerder/meer wateroveda te
verwachten op Schoneve. Omdat
er geen spuiboezem is voor=en kan
een vemnelde aoer niet
aatsnden, hetgeen betekent dat
niet vooende is ingespee op
heftighd en omvang van buren
een alom bekend probleem ook in
de huidige suae.
Voorafgaand aan
veunningverleng dient
overeenkom met patten
aangegaan te woden. Ingmep
heeft consequenties voor

De

voor de afwatering bij genoemde bebouwing wort daarmee langer dan de huidige suae. In
het ontwerp van de maatregelen en de kwelslo is hier rekening mee gehouden zodat de
opstuwing in een aoersituatie geen hinder geeft voor de bebouwing stroomopwaas. Ook
de suatie bU extremen is
Vanwege de hoge ligging van bebouwing en infrastructuur
de aanleg van een nieuwe
lopen deze geen gro dsico. In het aemeen kan men ellen
afwatedngstructuur de afwatedng van de aaHgende paten verbeterd. Eveuele
knelpuen op de paten zeff woden hiermee echter niet opgelo.

geto.

h

aat

Eigenaren moeten

(kwaliteitsondeoud)
en mogelijke

over

nuueed

finande

consequenties bij terugdringen
overnames door andere
etc.
patten
(kijk naar suatie
Braakman. Pannenschuur
dat voor veunngvedening
alles zoveel mogelijk juddch is
Openheid van zaken is
hiervoor een eerste vereiste.
Overeenkomen m.b.t, duuaam
en kwalitatief beheer zijn niet ter
inzage gelegd. Veunningen
zouden hierdoor niet vedeend
mogen worden. Als
overeenkomen beaan dienen
deze eet nog ter inzage te wonen

subs

Zo

d

Een spuiboezem voor
zoete watemyeem is niet opgenomen omdat er geloosd wordt via
het gemaal Nieuwe Sluis. Het huidige uitwedngskanaal voor het gemaal blijft over een
lengte van ongeveer 350 m. iact. Daamaa wordt de (langere) omleiding uitgevoerd met
afmetingen vergelijkbaar met de beaande hooafwatering. De boezemnctie wordt
daarmee vergelijkbaar of verbeted t.o.v. de huidige suatie.
De kwalite van het nuuebied
bij de proncie hoog in het vaandel, zoals ook volgt
uit het reeds vageelde inrichtingsan Watedunen en het beeldkwaleitplan Waterdunen.
Op dit mome vindt nog ovedeg plans tussen de in Waterdunen samenweende patten
over (de kwaliteit, de vemntwoordelijkheden en finandedng van) het beheer en onderhoud
van het gebied. Afspraken daarover zullen vooraaande aan de realisatie woden
neergelegd in een overeenkom. Het aangaan van een overeenkom met betmkng tot
beheer en onderhoud voorafgaand aan de veunngvedening is wettelijk geen
noodzakelUke voorwaarde. In de grondexoitatie van Waterdunen is in de financiedng van
het beheer voorien.

beaande akantie)woningen.

zeked/duidelUkhd krijgen

afwering van het Zandee, Schoneveld, Het Heem en Fo Frededk Henddk wordt in de
suatie nnenans langs de randen van het angebied geleid. De af te leggen weg

n=euwe

aoe

4.5.
Algemeen

is in dit verband dan ook toelaatbaar.

c.)

aede.

I

I

woningen aan de Westrand van
Schoneveld is niet juist.
Bereikbaarheid voor hulpdnen
baa zorgen, n de huidige suatie
is het al moeilUk de juice plek te
bereiken, in armsuatie is juice
Iocatie en aanrijroute vaak niet
eendu. In de nieuwe suatie zijn
er geen of moeilijke kortslungen
aanwezig.
Nuwe slagenstruuur zal
proMemen geven voor Puyendijk
Problemen met onttrekken van
wegen zonder dat er tenme een
functione vewangende weg voor
n de plaats komt.
Als ten gevolge hiervan
verhuurgraad van vakantiewoning
schade opleve zal schade
gedaimd worden, een eventuele
venann wordt hiermee
Verwijzing naar eerdere e-mail d.d.
In de enswijze wordt aangegeven dat het
gedeme tU nagenoeg permane hoger is dan
8-11-11 en informatie-Anloopmiddag het
oppewlaewaterpeil in de huidige watedopen, bij hoogt wel 0,75 m. Het huidige
n oober 2012.
gemdelde oppervlaktewer geedspeil is NAP -0,75 m. Het oppelaewer beslaat
Zoen zijn toegenomen niet
slechts een klein percentage van het gebied
grotendeels uit percelen
Op de
afgenomen. T.a.v.
blijft
plaatsen waar de kreken gegraven worden sta nu grondwater op een gemdd niveau van
gedeme permane hoger dan
NAP 0,00 m aeleid van
grondwerstandsmetingen. Het gemdelde nieuwe peil is
gebdspl (bij hoogtij > 0,75 m).
met de huidige grondwerpeilen. Er is dan geen
veijkbaar
spike van een toegenomen
Dat in droge pedodes geen
vanu weunen naar de omgeng. Het gemdde gedeme getijdepeil
in de
zoetwater is dat zoutinfiltrat
is
0,00 m. Ook bij doodtij en spdngtij waarbij de amude
tegengaat is niet weedegd.
knlieeiUnWe
eeiunweer
r osfitgUraot
raottieerisN.AP
Waarom laat wateßchap hier een
permane hoger zoutwaterpeil toe Dat er in droge
geen zoet water is om zoutinfiltratie tegen te gaan =s volgens indiener
n tegenling tot bij andere
in de rappoage niet weedegd. Gezien het
dat de belangen van de indiener buren
bouwween/-puen in Zeeuwsplangebied liggen uidelijk deel park Schoneveld) wordt voor de verdere
beantwooing
Vlaanderen.
hiervan verwezen naar de beawoording van de
1.1. en wel in die zin dat voor
enswijze
bij
Afwatering van Schoneve en
'agradsche percelen', 'bebouwing' moet worden gelezen.
Zandee wordt om het #angebied
heen gelegd. Daardoor lange
B de aanwezhe van robuue zoete grondwatewoorkomens (conforrn Keuaad
omweg. Omdat afwatedng tevens
Grondwer van het werscha
het werschap bij
als kwelo moet fungeren
een retouemaling om het zoete grondwer op peil te houden. In grondwaterbemalingen
het #angebied van
beteke dit dat in droge Dedode het Werdunen en
omewna =s qeen sprake van een demeliik voorkomen. Een

qeu.

4.4.

I

Ontwerpbeslu Waterwet

I

I
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d

veing

bea.

I

wek

spevelijk
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(tijdijk
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4.2.

Ogrondingenveunning

Ontwebeu

weweunning)

(en
leveren nieuw

ogndingenvergunning dsico op voor calameiten
en
#angebied en park Schoneve.
Werwet
Door combinatie van in- en ulaat
Ontwebeu
I

I

De getijdenduiker is als onderdeel van het kusNeteingsplan Werdunen door het
aan de landelijke veilheidsnormen.
resuaat van deze etsing en
de daaruit voortvloende eisen aan het ontwerp van de duiker zn opgenomen in blage 1
van het kustveteingsplan, dat in 2008 door de Algemene Veadefing van het
is vageeld en door Gedepeee Sten is goedgekeu. De gdenduiker dient net als
alle andere delen van de pdmaire weedng in Zeeland aan de norm van 1:4000 te
voldoen. Van era. onveekerbare dsicos als gevolg van de getijdenduiker is geen sprake.

H

watechap getoetst
in

de getijdenduiker ontstaat een
suae die fouten/defeen dsico
gee op calameit(e in
nnengeed. Zekerheid dat dit
doende) is ugesloten is niet
aangetoond. Geen

b

wechap

afdoendeHoldoende

woningveekedng van aanwezige
eigendommenebouwen in geval

van camiteit of mp. Pro, nde
moet vooen n rampveekedng
of de niet
kosten in
vooomend geval veoeden.
Verwijzing naar eeer toegezonden
bdef.
Nieuw aan te leggen fisroute is
niet
noch
verkeerstechnisch noch sociaal.
Beleving ook heel ande

veekee

4.3.

Owebeu
onttrekking wegen

veeeveil,

poldeEoe

naa randroute

Omleggen route voor verkeer naar
provinda weg (ipv.
betekent dat 3 keer door een
bebouwde kom gereden moet
worden (Nieuwvliet, Groede en
Boerenhol). Dat betekent dat deze
kernen meer veneer moeten
verwerken, terwijl de bebouwing
merendes dire aan de weg ligt.
Wegen voldoen niet aan criteda van
pronciale weg.
Onrekking gedeelte zonder
aangrenzende bebouwing

kuroo

(Slikkenbuweg-gedeee
Langeweg) en aanleg van een
achter de

neuwe

oung

vnuueed

h nuueed

w

De nieuw aan te leggen
heen beschouwen
liggende fietsroute door
niet sociaal onveilig. Het
wordt een open gebied van kreken, slikken en
schorren. Er is weinig of geen hoog opgaande begroting langs de fisroute. De fisroute
leidt voos dire langs een woone hetgeen de sociale
bevorde.

vlhd

Voor de beantwooing van de ontslungsstructuur van het betreffende gebied en de schade
wordt verwezen naar de beantwooing van de enswize genoemd onder 2.2.

B camiteen kunnen de hulpdnen naa de hoofdontslung via de webelike slag en

ooke slag ook de route door het bungowterrein benutten. Dit kan dan in beide
we-oo

als oost-west. Hierdoor zn alle verblijfs- en recreaeve
richtingen, zowel
zoals
Bezoekerscem, via twee
hotel,
vooEienmgen,
camping, bungawterrein en
routes te bereiken. De aanrijtd voor hulpvoeuen vanu Breskens naar
ten ween van Werdunen bluff nagenoeg
recreatievooieningen langs de
onveranderd.

h

ku

I

morvoenuen

maal) noo deze toename

niet tot aanvnde maßregeln. Als
provi nme de daadwerkelijke ontwikkeling van de iensiteit uiteraard
volgen. Indien dat vanuit de verkeeßveilighe nodig is, zullen daartoe passende maatregelen
women aenomen.

per

wegbeheeer zal de

3

I

J.J. van Rosevelt

Zandee 5
4511 RJ Breskens
d.d. 4 januari 2013,
inqekomen op 8 ianuad 2013
3.1

Algemeen

Wandelpad tussen Zandee 3 en 5
dchting zuwaarts.
In 2009 ook al zienswijze ingednd.
Trace op deze Iocatie is erg
ongukg en
pdvacy aan. 40
Meter oowaarts opschuen leven

enswijze is niet gedc op de nu voodiggende ontwerpbeuiten, maar op de
vooenomen indchting van Waterdunen zelf.
bezwaar is eerder als inspraakreactie op het
De

ta

derse ex#icie voorden

*

zenswilze
4.

iE

Is

1

I

I

d

op:

Weiland met unke kaEesporen
wordt niet doorkruist:
*
karaedstiek gebied wort
behouden
*
Wandead komt haaks op dijk te
liggen dat zoot voor veilige
oversteekplaats vogange.
Het gros van de bewone is tegen
het #an; peoonlijke aandac aan

H

voorontwerp pasngs#an bij de prone naar voren gebracN. In de antwoordnota bij het
ontwerp inpasngs#an is toen het volgende overwogen: "De voorgede alternve roe
aan de oorand van het gebied acen wU voor recreaen minder
aarekkelijk dan de
meer door het gebied heen Ioo. Doordat de roe langs de beaande
huidige route,
oungsweg naar de zuidelijke bebouwing van het Zandee Ioo, kan aaaing van
natuurwaarden worden vooomen." Aanvnd hierop willen wU
nog op het voende wijzen.
Zoals ook uR de aanvraag van de wateergunng blijkt, zal langs de
bebouwing van het
Zandee een nieuwe watergang worden aangelegd, die de bebouwing scheft van het
(recreatie)natuurgebied. Het wandelpad zal aan de zuidoostzijde van die nieuwe watergang
komen. De
vanaf het pad tot de woningen van het Zandee is zodanig,
geen
sprake zal zijn van onaanvaardbare aaasting van de pdvacy.

1

d

and

qewen.

H.P. Meertens

Coendeberolaan 226
5709 MA Helmond
5 januan 2013,

4.1.

Owerpbesluit Flora- en
Faunawet oekenning

oheffing imtelijke
ingrepen)

Inqekomen d.d. 8 ianuan 2013
In het plan worden met gemak de

e

geedseen

d

soorten
normaal
beschermd wonen en reden
zun om #annen aan te passen of
voorzieningen te treffen, ingewisseld
voo£ of ondeeschi gemaa aan
soorten van buiten het gebied.
Geen spike van een evenwichtige

natuurowikkina.

eu

daarvan is een oectieve en
zovu
motivering.
"Effeen en managern beschermde soorten Werdunen
zovu vech sooens
De

oheffing

Onderde

op een

d

Bresken.
deel uitmaa van de oheffing. Rekening houdend daarmee
zijn in de
oheffing de voochden aangescherpt. Op basis van het voorgaande is spike van een

zovue
afweging van belangen binnen het kader van de Flora- en Faunawet. Het belang
van de

a

het proje is aewogen ten opchte van het belang voor de soon. Door het nemen
van de maatregelen komt de
van andhouding van de soon niet in het
De
soon
in
het
geding.
blijft
gered en kan er gebruik van blijven maken.

gune

I

beaande bebouwingsconcentraties

en de verblUfsrecreatie in Waterdunen

ooUke slag via de Langeweg en de (nieuwe) vedegde Slikkenbuseweg

a

vooen:
en een

een

weelijke

deze slagen zUn alle beemmgen aan de
slag via Noordweg, Havendijk en Puijendij[
In
bereikbaar.
van
calamiteiten
kunnen hulpvoeuen gebruik maken van
goed
geval
de
door het bungalowterrein. Dit kan dan in beide richtingen, zowel
als oo..
zijn alle beemmingen aan de
bij camiteiten via twee kanon te
bereiken. De aandjtijd voor hulpvoeuen vanu Breskens naar recreatievooieningen langs
de
ten ween van Waterdunen blijft nagenoeg onverande.

h

ku

roe

Hoor
ku

we-oo

ku

De hiewoor genoemde slagen zijn beschreven in paragraaf 4.5.2 van het

mds

onherroepk geworden inpasngsan Waterdunen. Ingevge jurisprudentie van de
het nemen
Afdeling beuursrecspraak van de Raad van State geldt als ugangspu
van een onttrekngsbeu als een normale maatschappelUke ontwikking moet worden
beschouwd, waarmee een ieder kan worden geconfroeerd en waaan de nadelige gevolgen
in beginsel voor rekening van de betrokkenen dienen te blijven. Dat neemt niet weg dat zich
feiten en omandheden kunnen voordoen waardoor een individueel belang ten gevolge van
een dergelijke maatregel zodanig zwaar wordt getroffen dat het uit die maatregel
voortvIoende nadeel redelijkerwijs niet ten laste van betrokkene dient te blijven.
Als blU dat er schade is, dan kan er op grond van aikel 6 lid 1 e.v. Wro juncto aikel
6.1.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening, alsmede de Ranschadeverordening Zeeland, een
veoek worden ingediend om een tegemoetkoming in de planschade bij burgemeeer en
wethoudem van (één van) de gemeente( waann de schadeoorzaak is gelegen, ter affentie
van gedepeerde Staten van Zeeland.

d

De huidige

I

I

i

I

I

aoroe van Groede (Scherpbiemeweg 20) naar Bmskens (bijvoorbeeld

77) is Scherpbiemeweg, Schuitvlotstaat, Buemeeer J C
II, Havendijk, Slikkenbuseweg, Langeweg te
Breskens. Deze huidige autoroute heeft een leng van 6,3 km.
Wij ondeennen dat het aoveeer dchting Breskens (en visa versa) in de nieuwe sRuatie
geen gebruik meer kan maken van de
Langeweg en Slikkenbuseweg.
De aRematieve autoroe dchting Breskens (en visa versa), na de onttrekng aan het
openbaar veneer van onder andere weggedeelten van de Langeweg en ikkenbuseweg, is
de autoroute Scherpbierseweg, Schuitvlotstraat, Buemeeer J.C. Everaarslaan. Voorstraat
(N675), PrognoSe weg (N676), Singel, Langeweg. Deze nieuwe autoroute heeft ook een
lengte van 6,3 km.
Concre
de nieuwe aoroute ten opchte van de huidige autoroute qua
afstand geluk blijft. Van omden en omschade is naar ons oordeel hier geen spike.

ndpunt: Langeweg

Eveamlaan. Voomtraat (N675), Noordweg

roe

I

I

I

I

beke d d

Prona

weg (N675), een geedsoungsweg, is in het veeersonderzoek een
veeemtoename met circa 1500 motooeuen voorspeld als gevolg van het proje
Werdunen. De totale veeemintensite op de N675 komt daarmee op ca. 6000

Voor de

motooeuen

per

maal. Gel op de mamale

capaciteit van de weg (10.000

A

12.000

1

I

Peeel (S 408) is en zal frequent
als
voor vogels
dienen. Landelijke
schadeveoedingen bieden geen
soelaas (ook niet in de toekomst)

1.3.

I

foegeeeed

Algemeen

I

De zorgen

omtre schade door egerende vogels en de koschiende

schadevergoedingsregelingen hebben geen directe relatie met de nu voodiggende
ontwerpbesluiten. De genoemde bezwan zn niet gedcht op de nu voodiggende
ontwerpbesluiten, maar op het proje Waterdunen zelf.

I

Overigens is de kweie van oename van) foeragerende vogels in de beroepsprocedure rond
het inpassingsplan Werdunen ook naar voren
gebrack. In de uspak van de Raad van
State dnaangaande overweegt de Afdeling, dat indien van schade door
foeragerende vogels
sprake zou zun, er geen grond beaat voor de verwachting dat die schade zodanig zal
zn,
dat b de afweging van de belangen hraan een groter
gewic had moeten worden
toegekend dan aan de belangen die met de realisering van het plan Waterdunen aan de orde

Zlln.
M. Bastiaanse-Loeffen, tevens H.
Bastiaanse& T. Bastiaanse

Scherabieewe 20
4503 GS Groede
d.d. 4januan 2013,
nqekomen oa 10 ianuad 2013.

2.0

Ovankelijkhe

2.1

Door het onrekken van goede
grond aan landbouw is er minder
goede grond beschikbaar voor
productie van voer en voedsel.
(Wereld)bevolng neemt toe,
voedselbehoefte stijgt.
Grondonttrekking heeft een
psopdvend nadelig effe (voor
zowel agraners als ndbouw).

Ontwebeslu
ogrondingsveunning

2.2.

Owebeu
onttrekking wegen

I

Door het onrekken van edeeen)
van de Langeweg en
Slikkenbuseweg aan het
openbaar verkeer word ik
gedwongen om via de Proncia
weg om te rijden van Groede naar
Breskens en vice versa. Dit
betekent vaak omden en het wordt
veel drukker, wat de veilighd niet

bevorde.

I

Aangezn de proncie niet meer over de post-enveloppe beschi, wordt deze ziensw=jze
aanqemer als tiidia inqekomen.
Deze znswijze is niet gedcht op de nu voodiggende
ontwerpbeuiten, maar op het proje
Werdunen zelf. De bezwaren zn ook naar voren gebrac in de beroepsprocedure
tegen
het inpassingsplan Werdunen. In de uitspak van de Raad van State
heeft
dnaangaand
de Afdeling overwogen dat de in Werdunen vooriene
slech
nctieverandedng
betrekking

heeft op 1% van het agradsch gebied van Sluis. Gel
daarop hebben Pronda Staten naar
het oordeel van de Afdeling zich in delijkhd op het
kunnen ellen dat het belang
realiseren van een recreatie- en
zwaarder weegt dan
belang
behoud van het beaande ndscha De Afdeling acht hiermee ook voldoende
gemotiveerd,
waarom aan het belang van de voedselvooiening geen
is
overwegende

bh

nuueed

andpu

h owerp onrekngsbesluit

b

beken

eekend.
In

h

van staat dat in het

Geedsplan Nuurlijk
Pronaal Veneers- en Vewoersplan Zeeland, Mobileit
op Maat (waadn het pronaal

categoriseringsplan is opgenomen) de ontsluitingsstructuur van de West Zeeuws-Vlaamse
kust nader is uitgewerkt.
is daarb als ugangspu
pdncipe van de
genomen. De weg Breskens. Groede, Nieuwvliet en Sluis is de hoogrote voor het
dooaande veeer. Vanaf die weg is de kust bereikbaar via een aantal oungswegen, de
zogenaamde 'slagen' naar de kust. Dooaand verkeer langs de kurook wordt zoveel
mogelk vermeden, waardoor de verblijfskwaliteit aldaar voor kubewoners en recreaen
eneemt. Met de indcing van de slagenuur wordt naar onze menmg de kustrecreatie
bemmerd.
bevorderd,
In Werdunen worden vanaf de wea Breskens-Groede met twee slaaen naar
het stand, de

H

I

I

I

Vitaal en het

ni

agenuur

I

I

In de kwelsloot aan de randen van het plangebied worden dezeffde streefpeilen gehanteerd
zoals nu in het plangebied en omgeng. Hierbij kan opgemerkt worden dat het noord-ooelijk
(Zandertje, Park Schoneve, Het Heem, Fo Frededk Hendd en het oostelijk deel van de
Oud Breskenspder in de huidige suatie door het plangebied Waterdunen afwatert. In de
nieuwe suae ndt de afwatering van
de zuidelijke kwelsloot zodat in de
gebied plaats
randzone van het plan zoet water beschikbaar komt.

a

d

verzingsondeoek heeft men geen rekening gehouden m extreme
weersomandheden roogte of neerslag). W is gebleken dat indien bij ereme droogte

I

I

I

I

Bij het

za

I

de waterstand in de kwel sloot terug
naar winterpeilneau de kwelsloot nog voldoende
de kwelsloot door de
rechtstreeks
mgeert. Hierbij wordt opgemerkt
beïnvloed wordt door het robuue) reerende peilgebied (ongeveer 4000 ha) van het
afwatedngsgebied Nieuwe Sluis (ongeveer 4600 ha). De kwelsloot wordt zodanig aangelegd
dat er in de wider ongeveer 0,50 m water
in de zomer =s dit ongeveer 0,80 m. De kans
dat
het
meer
dan 0,30 m daalt is gezien de ervanngen In
zomerstreefpeil
(extreme) droogte
het peilbeheer klein.

d

b

aangde

a,

Voorafgaand aan de werkzaamheden worden er conform het monoringsplan van De,ares
(mei 2008) de gmndwerstanden in en met name langs de randen van het gebied gemen.
Die metingen zullen ook dens en na de realisae dooaan om eventuele effeen te kunnen
waamemen.
In geval van eings)schade kan een veoek om nadeelcompensatie worden ingednd op
grond van de proncia nadecompensieregeling voor Waterdunen en/of de Verordening
Nadeelcompensatie werschap Schderomen. Er dient ueraa wel sprake te zijn van een
causaal verband.

Op basis van de uitgevoerde ud(s) blijkt dus d de gevolgen van Werdunen zoals
gesch in de enswze vooende worden ondeangen door technche maatregen.
1.2.

Algemeen

Goed perceel grond aangeboden
met vooeur tot grondruil. Geen
voorstel tot aankoop of ruil
ontvangen. Perceel door zowel
overheid als pdveseor als
econtamineerd' aangemerkt

I

Daamaa beaat er een regeling voor nadecompensatie. Daarmee zn de belangen van
derden vooende gewaarbod.
Het door betrokkene naar voren
met betrekng td gewene grondtransacties en
grondwaarde heeft geen diree relatie met de nu voorlgende ontwerpbeuiten.
De pmncle heeft deze punten onder de aandacht
van het kavilbureau Zeeland.

gebce

gebc

1

i

I

2. Beantwoording Zienswijzen
In het schema is een
van de
bevoeQde clezaQen voorzien.

oveic

N

Indiene omschrijving zienswuze

(kop bef ingediende enswuzen

in

I

Antwoord/verwerking enswBze

biilaae

Goedven
Goedven

1.

bv
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4508 PE WATERLANDKERKJE
d.d. 2 januan 2013,
inaekomen
nuari 2013
Zoschade : afhankijk van het
nctioneren van de 'kwelwatersloot'
en de waterstand kan zowater
zorgen voor een onomkeeare
zoutwaterpercolatie en derhalve
waardeloze (in eigendom
hebbend ndbouwgrond (408)

op

1.1.

Oneu Wate

indne van de zienswljzen gegeven, zun de ingediende zienswljzen kemac samengevat en van een reactie van de

I

In
I

hoouk 4 van het mppo Waterhuishouding zn de mogelijke effeen en mgende

maatregelen voor buiten het #angebied ondeocN en aangegeven. Uff de globale
effeberekeningen kan worden geeld dat door de aanleg van een kwelslo in het
#angered deze in pdncipe voldoende compensatie biedt om de geohydrologche effeen
van Weunen naar de omgeng te vooomen.

enswijze voor het onderdeel zoschade is er met name op gedcht, dat door het
inbrengen van zo water in het #angered de hoeveelheid zoet water dat beschikbaar

De

is om
de natuudke zoetwaterbuffer aan te vullen vermde.
name in de zomer
een
ereme dmoepedode. B deze suatie leidt volgens de enswijze tot een niet
omkeerbam zoutwaterpercolatie en kapitaalvemietiging (waardeloze ndbouwgmn. Verer
wordt gewezen op de
meer
klimatologche omandheden.

d

duk

In het rapport Waterhuishouding

Dm

b

eme

a

dat zonder merende maatregelen in de agrafische
percelen gnzend aan het plangebied naar verwachting de zoetwatedens dunner zal worden
en dat het oppewlaewater te maken zal kgen met een toename van ouO kwelwater wat
leidt tot mogelk era dsico op zoschade aan de gewassen. Door aang van de kwelslo
(mitigemnde maatregel) zal de gmndwatemtand en de stijghoogte in het zuidelk
aangmnzende perceel 5 tot 10 cm lager komen te Iiggen dan in de huide suatie. Het dsico
van natschade en/of verzilting worden door een dergelijke kwelslo meer dan
volledig
gemitigeerd. Verder wort aangegeven dat door de ongksoortige bodemopbouw (en het
gehaeerde eenvoudige modconcept) de onzekee in de effectvoorspelling relatief groot
is. Uit monoring van de gmndwaterstand en de grondwaterkwaliteit in de
aangmnzende
agradsche percelen zal moeten bleken of de kwelslo voldoende compensatie biedt voor de
effeGen van Waterdunen.

I

Antwoordnota gecoördineerde enswijzenprocedure Waterdunen
1.

Inleiding

Op grond van het beslu van Pronciale Staten van Zeeland van 5 februad 2010 (Pronciaad nr. 12 van 2010) wordt de voorbereiding en bekendmaking van
de besluiten ter uitvoering van het recreatie-natuurproje proje Werdunen, gelegen in West Zeeuws-Vlaanderen (de gemeente Sluis) geco0rdinee (aikel
3.33 lid 1 onder a van de Wet ruimtke ordening (Wro)). Gedepeerde Staten is het coördinerend oaan. De coordinate heeft tot doel de voorbereiding en
te laten plaatshebben. De coördinae heeft tot gevolg dat op deze besluen de
bekendmaking van de besluen voor het proje af te emmen en
procedure van afdeling 3.4 van de Aemene wet beuursrec en de bijzondere regels in aikel 3.33 lid 4 Wro van toepassing zn.
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De prone Zeeland,
Watemchap Schderomen, de Staatssecretads van Economche Zaken, namens deze Dienst RegUingen, hebben een aantal
ontwerp-besluiten genomen in verband met de uitvoering van het recreatie-natuurproje proje Werdunen, gelegen in West Zeeuws-Vlaanderen (de
gemeente Sluis). Het betrof de volgende ontwerp-besluiten:
een ontwerpvergunning op grond van de Ontgrondingenwet van de pronce Zeeland
een ontwerpbeslu Wegenwet tot onrekng van wegen aan het openbaar verkeer van de pronce Zeeland:
een ontwerpbeslu Wateergunning van het Dagelks Bestuur van het Waterschap Schdestromen;
een ontwerpbeslu oheffing op de Keur Wegen van het Dagelks Bestuur van het W=emchap Scheeromen;
een ontwerpbeslu Flora- en Faunawet van de Dienst Regelingen, namens de Stassecretads van Economche Zaken, Landbouw en Innovatie.
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Deze ontwerp-beuiten hebben vanaf 29 november 2012
en met 9 januan 2013 voor een ieder geco0rdinee ter inzage gelegen.
Gedurende deze pedode zn er (10) enswijzen met betrekking tot de ontwerp besluen gednd. Als beantwoording van de enswijzen hebben de bevoegde
gezagen gezamenlk de 'Antwoordnota geco0rdineee enswijzenprocedure Werduned opgee.

Gehanteerde

kongen:

Og = Ogmndingenveunning
F&F = Flora en Faunawet

Ww =

Werw

Inpasngsplan Werdunen = inpasngsplan Werdunen, vageeld door pronciale Staten op 1 oktober 2010
pronciaie nadeelcompensatieregeling voor Werdunen = de Regeling Nadeelcompensatie Verkeers- en Vervoevooieningen en

prone Zeeland 2010

onciale Projeen

bafi

de uitspraak van Raad van State = de uitspak van de Afdeling Beuursrecspak van de Raad van State d.d. 15
2012 (201011641) inzake de
beroepen die zn
gen het inpasngsplan Weunen
Onderzoek Werhuhouding Weunen d.d. 21 november 2012
Rappo werhuhouding =
de uspraak van de ABRS inzake Wateunen = de uspraak van de afdeling Beuursrecspraak van de Raad van State d.d. 15
2010
(201011643/1)
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Me[dingsformuEer
stag werkzaamheden
Ontheffing mora- en faunawet, artikel

75, 1id 5 en 1id

onderde c

Gegevens

Aanvraagnumm

FF/75C/2o2/o274

Project

Waterdunen

Onthefingsperiode

7 april 2o13 tot enmet 31 december 2o15

Naam

Pro.nde Zeend

Adres

Groene Wond

Woonplaats

433

mevrouw E.A. Dekker
1

NB MIDDELBURG

Gegevens werkzaamheden

Contacersoon uitvoering werkzaamheden
Telefoonnummer (vost)
Telefoonnummer (mobiel)
Locatie(s) wezaamheden

Datum gereedkomen compensafiemaaegen
Datum start werkzaamheden

0verzicht

pnng werkzaamheden

Dit formulier dient zodra de aanvang van de werkzaamheden bekend is
Dnst Regelingen!
te worden gediend
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Retouradres

Dien

RegeEngen
19530
2500 CM Den Haag

Pobus

Fa 073786239
Email

:

ffw@minn[

