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Voorwoord
Two Towers B.V. is voornemens om in het kader van natuur inclusief bouwen van
Windpark Borssele innovatiekavel V, het project Nature-inclusive building plan Wind
Farm Borssele V uit te voeren, dat bijdraagt aan het herstel van de platte oester (Ostrea
edulis) in de Noordzee. Het is belangrijk om te weten of deze ingreep effecten kan
hebben op Natura 2000-gebied de Voordelta en/of beschermde soorten en/of
significante effecten op deze gebieden op voorhand kunnen worden uitgesloten.
Van Oord heeft Bureau Waardenburg opdracht verstrekt om de voorgenomen ingreep
te toetsen aan de Wet natuurbescherming. In voorliggend rapport zijn de effecten van
de voorgenomen ingreep op Natura 2000-gebieden en beschermde soorten beoordeeld
in het kader van de Wet natuurbescherming.
Dit rapport is te beschouwen als een Passende Beoordeling, zoals omschreven in de
Wet natuurbescherming.
Dit rapport is opgesteld door Bureau Waardenburg.
Aan de totstandkoming van dit rapport werkten mee:
rapportage
kwaliteitscheck

Genoemde personen zijn door opleiding, werkervaring en zelfstudie gekwalificeerd voor
de door hen uitgevoerde werkzaamheden. Het project is uitgevoerd volgens het
kwaliteitshandboek van Bureau Waardenburg. Het kwaliteitsmanagementsysteem van
Bureau Waardenburg is ISO 9001 gecertificeerd.
Francis O’Beirn (Marine Institute, Galway, Ierland) leverde gegevens over benthische
fauna in Tralee Bay, Ierland).
Vanuit Two Towers werd de opdracht begeleid door
danken hem voor de prettige samenwerking.

. Wij
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Samenvatting
Two Towers B.V. heeft een plan opgesteld om het project “Nature-inclusive Building
Plan Windpark Borssele V” uit te voeren in innovatiekavel V van het windpark Borssele1.
Hiermee wordt uitvoering gegeven aan voorschrift 2, lid 15 van het Kavelbesluit
Borssele I-V (bevordering biodiversiteit). In het kader hiervan worden ten westen van
Natura 2000-gebied Voordelta platte oesterpilots uitgevoerd op de scour protection van
de twee windturbines in het innovatiekavel gericht op het herstel van platte
oesterbanken in de Noordzee. De pilots hebben als doel te onderzoeken of platte
oesterbanken zijn te ontwikkelen met actieve ingrepen. Door het plaatsen van
volwassen platte oesters in kooien en jonge oesters op substraat op 26-33 m diepte op
de stenen van de scour protection in combinatie met het aanbrengen van verschillende
typen substraten en schone, lege schelpen worden mogelijkheden gecreëerd voor
platte oesters om zich voort te planten en te vestigen.
Two Towers B.V. wil weten of de introductie van platte oesters voor dit project negatieve
effecten kan hebben op het Natura 2000-gebied Voordelta en beschermde soorten en
of significante negatieve effecten op deze gebieden en soorten op voorhand kunnen
worden uitgesloten. In voorliggend rapport zijn de effecten van de voorgenomen ingreep
op Natura 2000-gebieden beoordeeld in het kader van de Wet natuurbescherming
(Wnb) en de effecten van de ingreep op Natuurnetwerk Nederland. De effecten op
beschermde soorten zijn eerder beoordeeld in het kader van het Kavelbesluit Borssele
I-V1 en maken geen onderdeel uit van dit rapport. Hieronder volgt een korte
samenvatting van de conclusies van de voorliggende rapportage.
Deel 1 Natura 2000-gebied Voordelta
De platte oesterpilot wordt geplaatst op tenminste 6,2 nm (11,6 km) ten noordwesten
van het Natura 2000-gebied Voordelta in een permanent onder water liggend gebied
(26-33 m diepte). Voor de pilot worden jonge platte oesters op substraat en volwassen
platte oesters geïmporteerd uit Tralee Bay, Ierland. De effecten van verstoring op
habitattype 1110B door de mogelijke verspreiding van invasieve exoten zijn beoordeeld.
Overige effecten konden op voorhand worden uitgesloten.
Alle geïmporteerde platte oesters uit de Tralee Bay, Ierland, komen uit een gebied dat
vrij is van Bonamia ostreae en Marteilla refringens Type O. In het gebied komen geen
invasieve exoten voor die nog niet in de Nederlandse Noordzee en kustwateren
voorkomen. Het risico op verstoring door invasieve exoten als gevolg van importen van
platte oesters is daardoor afwezig. Bovendien worden zowel de substraten met de jonge
oesters als de volwassen oesters behandeld met een chloor-oplossing om alle
epibionten te verwijderen. Aansluitend worden zowel substraten als volwassen oesters
na de import in Nederland 2 weken in quarantaine gehouden om eventuele
aanwezigheid van
1

Two Towers. 2020. Wind Farm Borssele V. Nature-inclusive building plan. Wind Farm Site Decision,
regulatory basis 2.15. Doc nr. 191128_TWT_RWS_REP_Nature-inclusive-plan-rev03).
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(micro-)algen en of andere ziekteverwekkers kwijt te raken.

Habitattypen
Oppervlakte Omdat het project buiten de Natura 2000-gebieden wordt uitgevoerd is een
negatief effect op oppervlakte door ruimtebeslag uitgesloten.
Kwaliteit Een negatief (permanent) effect op de kwaliteit van habitattype H1110B binnen
en buiten het Natura 2000-gebied Voordelta wordt uitgesloten.
Deel 2 Beschermde soorten
In het plangebied komen geen vaste rust- en verblijfplaatsen voor van soorten die
beschermd zijn onder de Wnb en is het uitgesloten dat effecten op beschermde soorten
optreden.
Deel 3 NNN
De Voordelta is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland en valt onder het
natuurbeheertype zee en wad. Effecten op het functioneren van het NNN zijn
uitgesloten. De aanleg en monitoring van de testlocaties buiten het Natura 2000-gebied
zorgen niet voor maatgevende verstoring van de aanwezige habitats en soorten binnen
het gebied.
Conclusie
Aspect
Deel 1 Natura 2000
Oppervlakte
Kwaliteit
Deel 2 Beschermde soorten
Houting, steur, bruinvis,
gewone en grijze zeehond
Deel 3 NNN
Natuurbeheertype zee en
wad

Tijdelijk effect

Permanent effect

(0) geen effect
(0) geen effect

(0) geen effect
(0) geen effect

(0) geen effect

(0) geen effect

(0) geen effect

(0) geen effect

Op grond van gegevens uit bronnenonderzoek wordt geconcludeerd dat negatieve
effecten als gevolg van de oesterpilot nabij Borssele V op het Natura 2000-gebied
Voordelta, Beschermde soorten en NNN zijn uitgesloten.
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Inleiding

1.1

Aanleiding en doel
Two Towers B.V. is voornemens het project ‘Nature-inclusive building plan Wind Farm
Borssele V” (Nature-inclusive Plan Borssele V) uit te voeren2. Dit plan geeft invulling
aan het Kavelbesluit I-V Windenergiegebied Borssele, voorschrift 2 Windparken en
bandbreedten, lid 15 en dat voorschrift wordt toegelicht in paragraaf 7.8.7 “Bevordering
biodiversiteit” van het Kavelbesluit.
Two Towers B.V. wil met dit plan de leemten in de ontwerpkennis ten aanzien van
natuur-inclusieve erosiebescherming rond de fundaties van de windturbines
verminderen. De focus ligt bij onderzoek naar de meest succesvolle aanpak. Dit
onderzoek zal worden uitgevoerd door een consortium van onderzoeksinstituten en
bedrijven.
De eerste onderzoeksdoelstelling is om te experimenteren met een zeer intensieve ecodesign-strategie door verschillende methoden voor het uitzetten van levende platte
oesters uit te proberen, om vervolgens te bepalen welke uitzetmethode het best werkt
voor permanente vestiging.
De tweede onderzoeksdoelstelling is gericht op potentiële problemen in de
toeleveringsketen van levende oesters die toekomstige opschaling in de weg zouden
kunnen staan. Het onderzoek is opgedeeld in werkpakketten. Voor ieder werkpakket
wordt een onderzoeksrapport geschreven.
Uiteindelijk worden de inzichten uit het onderzoek ten aanzien van de meest belovende
uitzetmethode in de praktijk gebracht middels de implementatie van een factorieel
experiment ontwerp op het Borssele V kavel. Het succes hiervan wordt gemonitord door
na het eerste, derde en achtste jaar het overlevingspercentage te bepalen.
Het is onvoldoende bekend welke herstel- en natuurversterkende maatregelen wel of
niet werken in offshore condities. Het is de verwachting dat het Nature-inclusive Plan
Borssele V2 de meest waardevolle bijdrage levert om beter begrip te krijgen over welke
type stenen van de scour protection de biodiversiteit het best kan ondersteunen en
welke parameters belangrijk zijn om aangroei van platte oesters te stimuleren.
De pilot locaties om het Nature-inclusive Plan Borssele V uit te voeren liggen ten westen
van het Natura 2000-gebied Voordelta binnen de contouren van het innovatiekavel
windpark Borssele V. De platte oester Ostrea edulis is een inheemse soort, die vroeger
talrijk voorkwam in de Noordzee en Nederlandse kustwateren (Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat, 2015; Olsen, 1883, Smaal et al., 2015).

2

Two Towers. 2020. Wind Farm Borssele V. Nature-inclusive building plan. Wind Farm Site Decision,
regulatory basis 2.15. Doc nr. 191128_TWT_RWS_REP_Nature-inclusive-plan-rev03).
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Motivatie van het Nature-inclusive Plan Borssele V:
a) Het Nature-inclusive Plan Borssele V in innovatiekavel Wind Park Borssele
(Figuur 1.1) is bedoeld om natuur inclusief bouwen toe te voegen aan het
ontwerp van windpark Borssele door platte oesterpilots uit te voeren die herstel
beogen van platte oesterbanken in de Noordzee.
b) Het project is een pilot, zonder zekerheid op succes. Wel is het zo vormgegeven
dat als het succesvol is, het ook meteen een begin is van een levensvatbare
platte oesterbank die verder uitgebreid kan worden.
Concreet wil Two Towers weten of als gevolg van deze pilot significant negatieve
effecten op Natura 2000-gebieden op voorhand kunnen worden uitgesloten en of de
pilot effecten kan hebben op beschermde soorten. Het betreft Natura 2000-gebied
Voordelta (Figuur 1.2).
Het plangebied ligt op tenminste 6,2 nm (11,6 km) ten westen van het Natura 2000gebied Voordelta, dat deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). In NoordHolland en Zuid-Holland geldt geen externe werking voor het NNN. Als een plangebied
buiten het NNN ligt hoeft in principe geen ‘Nee, tenzij’-toets doorlopen te worden. In het
kader van de zorgvuldigheid wordt echter de ‘Nee, tenzij’-toets toch doorlopen.
Houtopstanden
Met de ingreep worden geen houtopstanden gekapt. De regels ten aanzien van
houtopstanden zijn dus niet van toepassing.

Figure 1.1: BWFS V location within BWFZ.

A filter and
layer ofvan
rock innovatiekavel
will be installed onVthe
seabed
installation
to prevent
scour
Figuur
1.1.armour
Locatie
(WFS
V, before
oranje)
in offshore
windpark
around the monopiles.
The
foundations
are
different
from
another.
The
one
foundation
consists
of an
Borssele waarbinnen het project Nature-inclusive Plan Borssele V wordt
extended flanged monopile design;
no transition piece will be used. The monopile will be fitted with a
2
uitgevoerd .
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bolt flange, on which the piling hammer will strike to install the foundation. The other foundation features
a (completely submerged) slip joint as connection between monopile and transition piece. This
alternative connection is based on gravity and friction, with the weight ensuring firmness and stability.
Installation takes place simply by sliding the transition piece over the monopile, without having to use
grout or bolts. Secondary steel and free hanging internal cables will be attached to the foundations,
after which the WTGs will be installed on the WTG-Foundations. The 66 kV infield cable will be buried
after a pre-lay grapnel run has taken place. The cables will be buried by a trencher to the design level
of at least one meter below the seabed. The 66 kV inter array cable will be pulled in the WTG
Foundation and connected.

The 66 kV string will be connected to the TenneT Borssele Beta platform. A wind farm SCADA will be

Figuur 1.2.

Locatie Windpark Borssele waarin kavels I-IV (paars) en de locatie waar het
Nature-inclusive Plan Borssele V) wordt uitgevoerd (geel) ten opzichte van
Natura 2000- gebied Voordelta. De netto stroming is van zuidwest naar
noordoost.

De Wet natuurbescherming
De Wet natuurbescherming heeft als doel het behoud van de biodiversiteit en duurzaam gebruik
van de bestanddelen daarvan. Sommige handelingen en ontwikkelingen kunnen de natuur, en
daarmee de biodiversiteit, schaden en zijn daarom krachtens de wet verboden. Is dat het geval
dan is er in geval van beschermde gebieden een vergunning nodig of in geval van beschermde
soorten ontheffing nodig voor het overtreden van een verbodsbepaling. In specifieke gevallen
geldt een vrijstellingsregeling.3

In dit rapport wordt verslag gedaan van bronnenonderzoek, en de bepaling van de
effecten op Natura 2000-gebieden (externe werking), beschermde soorten en NNN.
Het doel van het onderzoek is te bepalen of de ingreep kan leiden tot overtredingen van
de regels uit de Wet natuurbescherming. De Passende Beoordeling geeft inzicht of
significant negatieve effecten kunnen worden uitgesloten of dat er negatieve effecten
zijn. Indien dit laatste het geval is wordt bepaald onder welke voorwaarden redelijkerwijs
een vergunning kan worden verkregen. Als overtreding ten aanzien van beschermde
soorten aan de orde is wordt bepaald onder welke voorwaarden redelijkerwijs ontheffing
kan worden verkregen.

3

Zie voor de doelstelling en regels van de Wet natuurbescherming het wettelijk kader in de bijlage.
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1.2

Toetsing Wet natuurbescherming
Wet natuurbescherming (Wnb)
Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt
de Flora- en faunawet (Ffwet), de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet) en de Boswet.
De regels die toezien op bescherming van Natura 2000-gebieden (voorheen Nbwet)
zijn opgenomen in ‘Hoofdstuk 2 Natura 2000-gebieden’ van de Wet natuurbescherming.
De verbodsbepalingen ten aanzien van beschermde soorten (voorheen Ffwet) zijn in
de Wet natuurbescherming opgenomen in ‘Hoofdstuk 3 Soorten’ en beschreven per
beschermingsregime (zie onder).
Deel 1 Natura 2000-gebieden
Deel 1 van de voorliggende rapportage beschrijft de resultaten van een verkennend
onderzoek naar de effecten op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. De centrale vraag
van deze toetsing is: bestaat er een reële kans op significante negatieve effecten op
Natura 2000-gebieden of kan het optreden van significant negatieve effecten op Natura
2000-gebieden met zekerheid worden uitgesloten?
Meer in detail geeft deze rapportage antwoord op de volgende vragen:
- Welke Natura 2000-gebieden liggen binnen de invloedssfeer van het plan/project
(paragraaf 2.2)?
- Wat zijn de instandhoudingsdoelen voor deze natuurgebieden (hoofdstuk 3)?
- Welke effecten op Natura 2000-gebieden heeft het project (hoofdstuk 4)?
- Zijn er in samenhang met andere activiteiten en plannen effecten op Natura 2000gebieden, met andere woorden zijn er cumulatieve effecten?
- Kunnen significante effecten (inclusief cumulatieve effecten) worden uitgesloten?
De uitkomsten van het onderzoek kunnen als volgt zijn:
Er treden met zekerheid geen effecten op; er zijn geen aanvullende maatregelen
nodig om effecten te beperken. Wel wordt aanbevolen de conclusies van dit
onderzoek aan het bevoegd gezag voor te leggen.
Significant negatieve effecten kunnen niet worden uitgesloten. Voor activiteiten
die een significant effect hebben is een vergunning nodig, die kan worden
aangevraagd op basis van een “passende beoordeling” en na het doorlopen van
de ADC-toets (zie Bijlage 1). Vooroverleg met het bevoegd gezag is noodzakelijk.
Er zijn (mogelijk) wel effecten, maar die zijn beperkt en zeker niet significant. In
dit geval bepaalt het bevoegd gezag of er vergunning nodig is. In de
vergunningsvoorschriften kunnen maatregelen worden opgelegd om negatieve
effecten te verminderen of te voorkomen. Deze maatregelen zijn niet nodig om
significante effecten te voorkomen.
De effecten van het project zijn getoetst aan de instandhoudingsdoelen die voor Natura
2000-gebied Voordelta gelden. Effecten op andere verder weg gelegen Natura 2000
gebieden worden uitgesloten op grond van de afstand en de (aard en omvang) van de
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verstoringsfactoren enerzijds en de verstoringsgevoeligheid van soorten en
habitattypen waarvoor deze Natura 2000-gebieden zijn aangewezen anderzijds.
Deel 2 Beschermingsregimes soorten
Deel 2 van de voorliggende rapportage beschrijft de effecten van de pilot op
beschermde soorten planten en dieren in het plangebied en op welke wijze rekening
moet worden gehouden met deze soorten. Als de voorgenomen ingreep leidt tot het
overtreden van verbodsbepalingen betreffende beschermde soorten, zal moeten
worden nagegaan of een vrijstelling geldt of dat een ontheffing moet worden verkregen.
De Wet natuurbescherming onderscheidt bij de bescherming van soorten drie
beschermingsregimes:
• Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (Wnb § 3.1),
• Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (Wnb § 3.2)4 en
• Beschermingsregime andere soorten (Wnb § 3.3).
Met het in werking treden van de Wet natuurbescherming is het beschermingsregime
voor een aantal soorten veranderd dan wel vervallen. Ook is een aantal soorten
beschermd die dat voorheen niet waren. Voor een aantal algemeen voorkomende
soorten amfibieën en grondgebonden zoogdieren, vallend onder ‘Beschermingsregime
andere soorten’, geldt een vrijstelling voor handelingen in het kader van de ruimtelijke
inrichting of ontwikkeling van gebieden (Wnb Art 3.10 lid 2a).
In dit rapport wordt onderscheid gemaakt in ‘vogels’, strikt beschermde soorten (Wnb §
3.2) en ‘andere soorten’ (Wnb § 3.3).

4

Dit betreft soorten van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn met uitzondering
van vogels. Vogels vallen onder Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn. Brochure: Soortenbescherming
bij ruimtelijke ingrepen. Ministerie van EZ, versie 1.3 december 2016.
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1.3

Aanpak nee, tenzij-toets NNN
Het plangebied ligt op tenminste 6,2 nm (11,6 km) ten westen van het Natura 2000gebied Voordelta, dat deel uitmaakt uit van Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het
ruimtelijke beleid voor het NNN is gericht op behoud en ontwikkeling van de wezenlijke
kenmerken en waarden. Daarom geldt in het NNN het ‘nee, tenzij’-regime. Als een
voorgenomen ingreep de ‘nee, tenzij’-toets met positief gevolg doorloopt kan de ingreep
plaatsvinden. Eventuele nadelige effecten moeten worden gemitigeerd en de
resterende schade moet worden gecompenseerd. Als een voorgenomen ingreep niet
voldoet aan de voorwaarden uit het ‘nee, tenzij’-regime dan kan de ingreep niet
plaatsvinden (zie ‘Spelregels EHS’, ministerie van LNV, 2007).
Een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN is
niet toegestaan. Tenzij:
-

Er sprake is van redenen van groot openbaar belang.
Er geen alternatieven zijn.
De resterende schade (na mitigatie) wordt gecompenseerd.

De nee, tenzij-toets in de voorliggende rapportage geeft antwoord op de volgende
vragen:
-

Wat zijn de wezenlijke waarden en kenmerken van het NNN ter plaatse van de
ingreep? Hieronder vallen ook de beheertypen (natuurdoeltypen).
Welke effecten op de wezenlijke waarden en kenmerken van de NNN heeft de
ingreep?
Zijn deze effecten als significant te kwalificeren?
Hoe kunnen de effecten worden gemitigeerd of gecompenseerd?

De wezenlijke kenmerken en waarden zijn de actuele en potentiële waarden, gebaseerd
op de natuurdoelen voor het gebied. Het gaat daarbij om: de bij het gebied
behorende natuurdoelen en -kwaliteit, geomorfologische en aardkundige waarden en
processen, de waterhuishouding, de kwaliteit van bodem, water en lucht, rust, stilte,
donkerte en openheid, de landschapsstructuur en de belevingswaarde. De
natuurdoelen worden (vaak per perceel) gespecificeerd als natuurdoeltype of
beheertype.
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2

Platte oesterpilot in windpark Borssele V in de
Noordzee

2.1

Plangebied en omgeving
De onderzoeklocatie van het project Nature-inclusive Plan Borssele V ligt in het
innovatiekavel V van windpark Borssele op tenminste 6,2 nm (11,6 km; Hasselaar et
al., 2015) ten westen van Natura 2000-gebied Voordelta (Figuren 1.1 – 1.2) op een
diepte van 26-33 m. Het gebied Voordelta kenmerkt zich 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 het gereedkomen van de Deltawerken is dit kustgedeelte sterk
aan veranderingen onderhevig geweest. Een uitgebreid stelsel van droogvallende en
diepere zandbanken is ontstaan met daartussen diepere geulen (RWS Kust en Zee &
RHDHV, 2016). De netto stromingsrichting in het windpark Borssele is van zuidwest
naar noordoost. Dit wordt geïllustreerd in Figuur 2.4.

2.2

Projectplan
Het project is gericht om experimenteel de beste uitzetmethode te bepalen (“ecodesign” strategie) voor het versterken en herstellen van de platte oester op deze
Noordzeelocatie. De pilot bestaat uit het aanbrengen van een aantal elementen op de
scour protection van de twee windturbines in het innovatiekavel V van windpark
Borssele.
Planning
De elementen met substraat en platte oesters worden in oktober 2020 in Borssele
innovatiekavel V geplaatst op de scour protection. De verwachte doorlooptijd van het
project is maximaal 8 jaar.
Deze elementen bestaan uit:
1. Substraat kooien (totaal aantal 4): deze kooien zijn vergelijkbaar met de kooien die
in andere oesterpilots gebruikt worden (Luchterduinen, Voordelta) en bevatten
verschillende typen substraten waarop in Tralee Bay, Ierland, jonge oesters (spat)
zijn gevestigd. Doel van het experiment om de duurzaamheid en geschiktheid van
de substraten als opgroei habitat van jonge oesters te testen. Iedere substraatkooi
bevat 24 compartimenten met jonge oesters op substraat (3 typen substraat:
graniet, silex, zandsteen), schone oesterschelpen zonder jonge oesters en
volwassen oesters (30 exemplaren per kooi).
2. Broedstock elementen voor larvenproductie (totaal aantal 4): twee typen met ieder
250 volwassen oesters per element.
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Substraatkooien
Substraatkooien worden geplaatst op de scour protection. Bij twee exemplaren zal het
materiaal contact maken met de scour protection, bij de andere twee exemplaren zal er
een ruimte zitten (~20 cm) tussen het materiaal en de scour protection (zie tekening
Figuur 2.1). Monitoring van de substraatkooien en inhoud daarvan vindt plaats 1, 3 en
8 jaar na plaatsing. Na de laatste monitoring zullen de substraatkooien worden
verwijderd.

Figuur 2.1.

Ontwerp voor de substraatkooien.

Broedstock elementen
Als onderdeel van het innovatieproject Borssele V zullen oester broedstock structuren
worden ontwikkeld voor de productie van oesterlarven en om de vorming van
oesterriffen in offshore windmolenparken te initiëren. Op basis van een
brainstormsessie met ecologen en ingenieurs van Wageningen Marine Research,
NIOZ, HZ, Bureau Waardenburg en Van Oord zijn twee concepten geselecteerd voor
toepassing op de Borssele V-kavel. Er zijn verschillende concepten bedacht en beperkt
tot de twee onderstaande concepten. Momenteel wordt een ontwerp optimalisatie
onderzoek uitgevoerd om de exacte afmetingen van deze constructies te bepalen,
onder meer om structurele integriteit en stabiliteit te garanderen. De broedstock
elementen worden op de scour protection geplaatst. Monitoring van de structuren en
oesters vindt plaats 1, 3 en 8 jaar na plaatsing. Na de laatste monitoring zullen de
structuren worden verwijderd.
Broedstock element type 1
De structuur heeft verschillende betonlagen waarop de oesters met lijm worden
aangebracht. De afmetingen van de constructie zal waarschijnlijk niet groter zijn dan
3 m x 3 m x 3 m, en het gewicht van de constructie is naar verwachting ongeveer 1000
kg. Voor stabiliteit vertrouwt de structuur op zijn gewicht om stabiel te blijven bovenop
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de erosiebescherming, waardoor de door de stroming uitgeoefende sleep- en
hefkrachten worden opgeheven.

Figuur 2.2.

Broedstock element type 1.

Broedstock element type 2
Het tweede concept heeft een centrale stam waaruit betonelementen vertakken. Op
deze stengel en takken worden de oesters gelegd en met lijm bevestigd. De constructie
zal waarschijnlijk ongeveer 3,5 mx 3,5 mx 3 m zijn en zal naar verwachting ongeveer
1000 kg wegen. Deze structuur heeft een slanke vorm en maakt gebruik van een statief
om stabiliteit te vinden op de erosiebescherming

Figuur 2.3.

Broedstock element type 2.

Bronmateriaal
De jonge oesters (spat) worden in Tralee Bay, Ierland, op substraat ingevangen in
drijvende installaties boven het gebied met platte oesterbanken. De volwassen platte
oesters worden in Tralee Bay, Ierland, met een oesterkor opgevist en naar Nederland
geëxporteerd door Tralee Bay Oyster Society Ltd (TOFS), County Kerry, Ierland en
rechtstreeks geleverd aan van Oord. In deze baai worden ze met oesterkorren op een
diepte tot ca 4 m opgevist. Zowel de substraten met jonge oesters (“spat”) als volwassen
de platte oesters worden met een chlooroplossing behandeld om de epibionten te
verwijderen. Aansluitend zullen spat en volwassen oesters in Nederland in opdracht van
van Oord 2 weken in quarantaine geplaatst worden, voordat transport en uitzetten op
locatie Borssele V plaats zal vinden.
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Tralee Bay is een Special Area of Conservation (SAC; Natura 2000 gebied aangewezen
onder de Habitat Richtlijn; NPWS, 2014). De instandhoudingsdoelen omvatten diverse
mariene habitats (H1140, H1160) inclusief een door Ostrea edulis gedomineerd gebied.
De platte oesters komen in de relatief ondiepe baai algemeen voor. De platte
oesterpopulatie wordt door de Tralee Oyster Fisheries Society versterkt door het
uithangen van spatcollectors en aanvulling met schone schelpen op de bodem5.
De plaatsing van de kooien op de scour protection en de monitoring van de oester pilots
worden uitgevoerd als onderdeel van het Nature-inclusive Plan Borssele V voor het
innovatiekavel in windpark Borssele en is daarmee onderdeel van het Kavelbesluit
Borssele I-V.

Figuur 2.4.

5

De netto zeestroming in windpark Borssele (aangegeven met 1) geïllustreerd
door de gesimuleerde platte oesterlarvenverspreiding gedurende 10 dagen
vanuit een punt midden in het windpark Borssele (groene punt). De
concentraties in de legenda zijn relatieve waarden t.o.v. het lozingspunt; de
figuur geeft dus de verspreiding aan en niet de absolute concentraties (Smaal
et al., 2017).

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice/projects/enhancing-nativeoyster-stocks-tralee-bay_en#group-gp-project-description
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2.3

Afbakening mogelijke effecten
Zoals boven vermeld voldoet het project Nature-inclusive Plan Borssele V aan het
Kavelbesluit I-V Windenergiegebied Borssele, voorschrift 2 Windparken en
bandbreedten, lid 15 (toegelicht in paragraaf 7.8.7 Bevordering biodiversiteit van het
Kavelbesluit).
De activiteiten, die in het kader van het project Nature-inclusive Plan Borssele V worden
uitgevoerd, zijn gerelateerd aan de bouw en monitoring van de scour protection, zoals
de plaatsing van kooien met levende platte oesters en substraat op de scour protection
en de daarmee verband houdende scheepsbewegingen. Deze activiteiten kunnen
beschouwd worden als onderdeel van het Kavelbesluit, zoals voorgeschreven in
voorschrift 2, lid 15. Verstoring van beschermde soorten door beweging van schepen
wordt in dit rapport niet beoordeeld.
De plaatsing van levende oesters is een aanvullend element dat niet als zodanig in het
Kavelbesluit is getoetst. De risico’s op het inslepen van invasieve exoten, die nog niet
in de Nederlandse Noordzee en kustwateren voorkomen en die met de transporten van
platte oesters kunnen meekomen, worden in deze Passende Beoordeling wel getoetst.
Deze soorten kunnen mogelijk significant negatieve effecten hebben op habitattype
1110B. Deze aanpak is dezelfde als toegepast in de Passende Beoordeling van platte
oester pilots in Borssele III-IV (van der Have, 2019).
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Deel 1 Natura 2000-gebieden
3

Instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebieden

3.1

Natura 2000-gebied Voordelta
De pilotlocatie van het project Nature-inclusive building plan Borssele V ligt op
tenminste 6,2 nm (11,6 km) ten westen van het Natura 2000-gebied de Voordelta
(Figuur 1.1). De plaatsing en monitoring van de oesterpilots zijn onderdeel van de bouw
van het innovatiekavel V in windpark Borssele.
Hieronder worden alleen de (onderwater gelegen) instandhoudingsdoelen van Natura
2000-gebied Voordelta genoemd die door de pilot aangetast zouden kunnen worden via
de heersende zeestromingen (Figuur 2.4).
De (tijdelijk) boven water gelegen natuurwaarden, zoals droogvallende zandbanken,
liggen op een dermate grote afstand dat een negatief effect is uitgesloten en zijn niet
opgenomen in dit overzicht en beoordeling. Ook de beschermde soorten zijn niet in dit
overzicht opgenomen, omdat de verstoring door beweging (schepen) in dit rapport niet
wordt beoordeeld.
De kernopgaven en instandhoudingsdoelen voor de Voordelta staan in detail vermeld
in Bijlage 2. In de volgende paragrafen volgt een opsomming van de belangrijkste
habitattypen.

3.1.1

Habitattypen
Het gebied is aangewezen voor 9 verschillende habitattypen (Jak et al., 2014; Ministerie
van Infrastructuur en Milieu 2016). Alleen de mogelijke effecten op permanent
overstroomde zandbanken (Noordzee-kustzone) zullen worden beoordeeld:
H1110B

Permanent overstroomde zandbanken (Noordzee-kustzone)

De staat van instandhouding H1110 is matig ongunstig (Tabel 3.1).
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Tabel 3.1 Staat van instandhouding van habitattype H1110.

Aspect

2013

Verspreiding

Gunstig

Oppervlakte

Gunstig

Kwaliteit

Matig ongunstig

Toekomstperspectief

Onbekend

Beoordeling SvI

Matig ongunstig

Voor habitattype H1110 is de doelstelling: behoud van oppervlakte en kwaliteit.
Aangezien ‘behoud van oppervlakte’ bij aanwijzing van het Natura 2000-gebied door de
aanleg van Maasvlakte 2 niet meer mogelijk is, bestaat het doelbereik van oppervlakte
nu uit twee onderdelen:
1)
2)

behoud van oppervlak H1110 zonder Maasvlakte 2, én;
de realisatie van een kwaliteitsverbetering in het bodembeschermingsgebied.

De behoudsdoelstelling met betrekking tot de oppervlakte van dit habitattype wordt dus
niet alleen gebaseerd op het aanwezige areaal, maar ook op een kwaliteitstoename in
het bodembeschermingsgebied (minimaal 10% toename van de biomassa als voedsel
voor vissen en vogels, paragraaf 3.2).
In de afgelopen jaren is vooralsnog geen aantoonbare kwaliteitsverbetering opgetreden
in het bodembeschermingsgebied (RWS Kust en Zee & RHDHV, 2016). Hierdoor is het
op dit moment niet duidelijk of dit deel van de doelstelling is bereikt. Vooralsnog wordt
in de huidige toetsing aangenomen dat deze kwaliteitstoename nog niet behaald is.
Omdat de platte oester pilots buiten het Natura 2000-gebied liggen wordt in de huidige
natuurtoets gekeken naar het effect van de platte oester pilots op de volgende twee
onderdelen:
1.
2.

De kwaliteitstoename doelstelling in het bodembeschermingsgebied;
Het behoud aan kwaliteit van H1110 buiten het bodembeschermings-gebied.
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4

Effecten op Natura 2000-gebieden

4.1

Mogelijke effecten
De effecten op het Natura 2000-gebied Voordelta zijn beoordeeld op basis van de
hiervoor beschreven ingreep.
Uitgangspunten voor de beoordeling zijn:
• Uitzetten van volwassen platte oesters (Ostrea edulis) en substraat met daarop
jonge oesters (“spat”) geïmporteerd uit Tralee Bay, Ierland, in kooien en op
broedstock elementen op 26-33 m diepte op de zeebodem; 1.200 platte oesters +
naar schatting 9000 jonge oesters (“spat”) op substraat.
De volgende effecten worden in de hierop volgende paragrafen toegelicht:
• Verstoring door verspreiding invasieve exoten.
Overige mogelijke effecten
Effecten die hieronder kort worden besproken, maar verder niet worden meegenomen
zijn:
• Verlies van areaal of verminderde kwaliteit door ruimtebeslag. Dit kan van
toepassing zijn door de afname van zacht substraat en de toename van
(kunstmatig) hardsubstraat.
• Verstoring door verspreiding Bonamia ostreae.
Verlies aan areaal of verminderde kwaliteit door ruimtebeslag
De platte oesterpilot wordt op tenminste 6,2 nm (11,6 km) ten westen van het Natura
2000-gebied Voordelta geplaatst. Dit betekent dat er geen effect door ruimtebeslag zal
zijn op het Natura 2000-gebied zelf.
Verstoring door verspreiding Bonamia ostreae
De levende platte oesters die worden gebruikt voor de pilot zijn afkomstig uit de Tralee
Bay, Ierland en worden geleverd door Tralee Bay Oysters Fishery Society Ltd. De
volwassen platte oesters worden met een oesterkor opgevist in Tralee Bay, County
Kerry, in het westen van Ierland. Jonge platte oesters zijn gevestigd op vijf verschillende
experimentele substraten die in Tralee Bay in het water zijn gehangen boven de
oesterbanken.
In Ierland voert het Marine Institute jaarlijks een surveillance6 uit op de aanwezigheid
van Bonamia ostreae en Marteilia refringens in alle relevante schelpdiergebieden.
Tralee Bay heeft al een groot aantal jaren de status vrij van Bonamia ostreae en
Marteilia refringens. De preventie m.b.t. de insleep van deze ziekteverwekkers wordt
geïmplementeerd door een gezondheidsverklaring te eisen bij de import vanuit Ierland
naar Nederland (via TRACES).
6

https://www.fishhealth.ie/fhu/health-surveillance/aquatic-diseases; All-Island disease Surveillance Report
2016, AFBI / DAFM veterinary laboratories, Dept of Agriculture, Food and the Marine.
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4.2

Bepaling van effecten van de oesterpilot op habitattype H1110B
Voor de bepaling van de effecten worden de volgende onderdelen meegenomen:
Tabel 4.1. Toetsingsaspecten.
Aspect
Verstoring
Kwaliteit habitattype
(paragraaf 4.1.3)

Toetsingsaspect (scoort neutraal / positief
wanneer)
Verbetering van kwaliteit H1110B in de Voordelta is
niet in het geding, geen bodemberoering en of
andere verstorende activiteiten

Voor alle effectbepalingen wordt, wanneer nodig, onderscheid gemaakt tussen een
tijdelijk en permanent effect.

4.2.1

Verstoring: verspreiding invasieve exoten
Introductie
Invasies door invasieve exoten kunnen een negatief effect hebben op inheemse
mariene soorten (e.g., Thomsen et al., 2015), waaronder de typische soorten die
onderdeel uitmaken van H1110B. Introductie door menselijke activiteiten van invasieve
exoten uit bepaalde herkomstgebieden kan derhalve de kwaliteit van habitattype
H1110B in de Voordelta verminderen. Dit betreft uitsluitend invasieve exoten die nog
niet in het introductiegebied voorkomen (cf. Wijsman et al., 2007).
Verder bepaalt de EU Verordening 1143/2014 dat invasieve exoten, die op de Unielijst
(“List of invasive alien species of EU Concern”) staan, niet verplaatst, geïmporteerd of
verhandeld mogen worden. Op deze lijst staan geen volledig mariene soorten. Een
uitzondering is de wolhandkrab Eriocheir sinensis, die zowel in zoet, brak en zout water
voorkomt. Deze soort komt overal in Nederland voor (Bouma & Soes, 2010).
Tralee Bay: beschermingstatus en macrofauna
Tralee Bay is een Special Area of Conservation (SAC; Natura 2000 gebied aangewezen
onder de Habitat Richtlijn; NPWS, 2014). De instandhoudingsdoelen omvatten diverse
mariene habitats (H1140, H1160) inclusief een door platte oester Ostrea edulis
gedomineerde gebied. Platte oesters worden gedurende het open seizoen (september
– april) geoogst door 78 boten met een oesterkor. Deze oesters worden grotendeels
geëxporteerd, onder andere naar Nederland, waar ze zonder verdere behandeling
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worden verwaterd in de Oesterputten van Yerseke (Wnb vergunning, kenmerk
ZK17000182, Provincie Zeeland7; Bijlage 4).
De platte oesters (jonge en volwassen oesters) zoals die voor het project in Borssele V
gebruikt gaan worden, zullen rechtstreeks geleverd worden aan Van Oord.
De macrofauna in het Natura 2000-gebied wordt regelmatig gemonitord en de laatste
survey dateert van 2017 (NPWS, Marine Institute Data Catalogue 8). Verder wordt er
sinds 2012 om de drie jaar een SASI uitgevoerd op volwassen platte oesters in Tralee
Bay ten behoeve van de export naar de Oesterputten, Yerseke (macroflora en
macrofauna, Gittenberger et al., 2012, 2015, 2018). De enige haven in het gebied, Fenit
Harbour, is in 2005-2006 geïnventariseerd op het voorkomen van exoten (macroflora,
macrofauna, Minchin, 2007).

Risicobeoordeling
De risicobeoordeling van de invasieve exoten die, aangehecht op volwassen platte
oesters en het substraat van de jonge oesters, mogelijk met de oestertransporten mee
kunnen komen volgt een aantal stappen (cf. van der Have, 2019; Bouma & Soes, 2010;
Wijsman et al., 2007).
- Eerst wordt de kans op introductie bepaald door (1) vaststellen welke soorten
exoten gevestigd zijn in het herkomstgebied, of (2) deze soorten op platte oesters
voorkomen in een bepaald levensstadium en of (3) deze soorten in de Nederlandse
Noordzee en kustwateren voorkomen.
- Vervolgens wordt de kans op vestiging van de exoot in het importgebied, die nog
niet in de Nederlandse Noordzee en kustwateren is gevestigd, ingeschat door
beoordeling van de ecologie en klimaatgrenzen in het oorspronkelijke
verspreidingsgebied.
- Daarna wordt de kans op impact beoordeeld. Dit betreft uitsluitend soorten die nog
niet in Nederland voorkomen en waarvoor nog geen risicobeoordeling gepubliceerd
is.
Kans op introductie
Eerst zal worden vastgesteld welke mariene exoten in het herkomstgebied voorkomen
en met de transporten kunnen meekomen. Vervolgens wordt bepaald welke van deze
soorten nog niet in het importgebied of in ruimere zin in Nederland voorkomen.
Gevestigde mariene exoten in herkomstgebied
In 2017 is een survey van benthische macrofauna uitgevoerd in Tralee Bay (NWPS,
ongepubliceerd) en werden 225 soorten gevonden. Daarvan zijn 52 soorten uitheems,
die ook elders in de Noordzee voorkomen. Deze soorten worden verondersteld zich ook
7

Provincie Zeeland. 2018. Vergunning Wet natuurbescherming (kenmerk ZK17000182) op 1 maart 2018 op
grond van Wet natuurbescherming verleend aan Vereniging van Importeurs van Schelpdieren voor
verwateren van geïmporteerde oesters in de Oesterputten nabij het Natura 2000-gebied Oosterschelde. Zie
Bijlage 4

8
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http://data.marine.ie/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/metadata/ie.marine.data:dataset.3777

te kunnen verspreiden naar het Nederlandse deel van de Noordzee, maar zich daar niet
kunnen vestigen omdat de omstandigheden niet geschikt zijn (cf. Seip -Markensteijn &
Seip, 2017, Bijlage 5). In de NWPS-survey zijn vier soorten exoten zijn aangetroffen
(Tabel 4.2). Tevens is de polychaete worm Microclymene tricirrata aangetroffen, een
soort die voorkomt rond het Iberisch Schiereiland in de Middellandse Zee en de
Atlantische kust tot zuidelijk Frankrijk en Ierland. Deze soort in nog niet gevonden in de
Noordzee, maar kan zich als gevolg van klimaatverandering daar mogelijk wel op
natuurlijke wijze vestigen.
In 2012 en 2015 werd in Tralee Bay een SASI uitgevoerd op respectievelijk Japanse
oesters (Gittenberger et al., 2012; Seip -Markensteijn & Seip, 2017, Bijlage 5) en platte
oester (Gittenberger et al., 2015). In totaal zijn bij de 2012 SASI in Tralee Bay 93 soorten
epibionten gevonden bij de Japanse oesters (Crassostrea gigas) verdeeld over 76
monsters.
Tijdens de SASI op 23 juli 2015 in Tralee Bay zijn platte oesters (Ostrea edulis)
bemonsterd van verschillende leeftijden. In totaal zijn bij deze SASI 122 soorten
gevonden bij de platte oesters verdeeld over 80 monsters (Gittenberger et al., 2015;
Seip – Markensteijn & Seip, 2017, Bijlage 5). 40 soorten epibionten zijn uitheems voor
Nederland, waaronder 9 soorten exoten (Tabel 4.2).
In de rapid assessment survey van mariene exoten in (jacht)havens in Ierland, (20052006; Minchin, 2007) werd ook Fenit Harbour in Tralee Bay bezocht en er werden in
deze haven vier soorten exoten gevonden (Corella eumyota, Elminius modestus, Styela
clava, Haliplanella lineata). E. modestus en S. clava zijn ook in de SASI’s gevonden
(Seip – Markensteijn & Seip, 2017, Bijlage 5).
Gevestigde mariene exoten in de Nederlandse Noordzee en Nederlandse kustwateren
In het Natura 2000-gebied Voordelta en in de nabijheid daarvan komen weinig biotopen
voor waar mariene exoten, die zich met oesters en harde substraten kunnen
verspreiden, zich kunnen vestigen. Dit betreft voornamelijk kunstmatige harde
substraten, zoals pijlers van windmolens, boeien en strekdammen. Verder is er geen
aparte lijst van exoten die in de Voordelta voorkomen. Wel is het voorkomen in de
Noordzee, Delta en Waddenzee goed bekend en in de andere Nederlandse
kustwateren (Bos et al., 2017; Gittenberger et al., 2017; Soortenregister.nl).
Alle 15 soorten mariene exoten die in Tralee Bay zijn gevonden, in Fenit Harbour
(Minchin, 2007), de NWPS-survey van 2017 (NWPS, ongepubliceerd) en de 2012 en
2015 SASI’s (Gittenberger et al., 2012, 2015; Seip – Markensteijn & Seip, 2017, Bijlage
5), komen ook voor in de Nederlandse Noordzee, Delta, Waddenzee of elders in
Nederlandse kustwateren (Tabel 4.2).
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Tabel 4.2.

Lijst van 15 soorten mariene exoten die in Tralee Bay, Ierland zijn
aangetroffen in surveys (Minchin, 2007; NPWS, Marine Institute Data
Catalogue; Seip – Markensteijn & Seip, 2017, Bijlage 5). Aangegeven
is of de soort in NL voorkomt (0 – komt niet voor in NL), in de
Nederlandse Noordzee en kustwateren (1 - komt voor in NL, bron:
Soortenregister.nl; Bos et al., 2017; Gittenberger et al., 2017).

Wetenschappelijke naam

soortgroep

status

Antithamnionella spirographidis

Algae

1

Asparagopsis armata

Algae

1

Neosiphonia harveyi

Algae

1

Undaria pinnatifida

Algae

1

Diadumene lineata

Antozoa

1

Aplidium glabrum

Ascidiacea

1

Botrylloides violaceus

Ascidiacea

1

Corella eumyota

Ascidiacea

1

Didemnum vexillum

Ascidiacea

1

Styela clava

Ascidiacea

1

Amathia gracilis

Bryozoa

1

Bugula mahattensis

Bryozoa

1

Austrominius modestus

Crustacea

1

Anomia ephippium

Mollusca

1

Mya arenaria

Mollusca

1

Conclusie: verstoring door verspreiding invasieve exoten
Er zijn geen soorten mariene exoten, die in Tralee Bay zijn gevestigd, die nog niet in de
Nederlandse Noordzee en kustwateren voorkomen. Dit betekent dat er geen risico is
op verstoring door verspreiding van invasieve exoten met transporten van platte oesters
(aangehecht op volwassen oesters en jonge oesters op substraat) vanuit Tralee Bay,
Ierland, naar innovatiekavel V van windpark Borssele.
Preventie
Ondanks dat de verwachting is dat er geen risico op verstoring als gevolg van invasieve
exoten die nog niet in Nederland voorkomen (“probleemsoorten”) bestaat, worden in
het aanstaande project preventieve maatregelen genomen:
• Voorafgaand aan transport vanuit Tralee bay worden zowel de volwassen
oesters als de substraten visueel geïnspecteerd op aangroei van epibionten en
deze worden zo nodig verwijderd;
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•

•

Voorafgaand aan transport worden zowel volwassen oesters als de substraten
gereinigd met behulp van een hypochloriet oplossing (10 ml/l, 15% laboratory
grade sodium hypochlorite, 40 min) om eventuele aangroei te verwijderen;
Bij aankomst in Nederland worden zowel oesters als substraten met jonge
oesters twee weken in quarantaine gehouden om eventuele aanwezigheid van
micro-organismen uit te sluiten/ te verwijderen.

Behandeling zoals hierboven beschreven wordt niet toegepast op de reguliere importen
van platte oesters naar de oesterputten van Yerseke (Seip – Markensteijn & Seip, 2017)
en reduceert verder het risico op introductie van aangegroeide invasieve exoten.
4.2.3

Conclusie effecten op habitattype H1110B
Tabel 4.3

Conclusie effecten op Habitattype H1110B.

Aspect
Tijdelijk effect
Verstoring: verspreiding invasieve exoten
Kwaliteit habitattype
(0) geen effect

Permanent effect
(0) geen effect
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4.3

Conclusies effecten beschermde gebieden
Op grond van bronnenonderzoek, wordt geconcludeerd dat op grond van de in dit
rapport gepresenteerde objectieve gegevens negatieve effecten als gevolg van de
oesterpilot op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden zijn uitgesloten
(Tabel 4.3).
Cumulatieve effecten
Omdat er geen effecten zijn, is het niet nodig naar cumulatieve effecten onderzoek te
doen.

Passende beoordeling
Uit de voorliggende beoordeling komt naar voren dat zonder mitigerende maatregelen
(verwijderen van epibionten) de kans nihil is dat er negatieve effecten zijn van de
introductie van platte oesters en substraten met jonge oesters (“spat”) door het Natureinclusive building plan Borssele V project in het innovatiekavel V in Windpark Borssele
op het Natura 2000-gebied Voordelta. Desondanks worden mitigerende maatregelen
genomen om risico’s verder te minimaliseren.
N.B. De beoordeling van de noodzaak voor een vergunning ligt bij het bevoegd gezag.
De conclusie van Bureau Waardenburg heeft geen rechtskracht.

Vervolgonderzoek
De conclusies in dit rapport ten aanzien van Natura 2000-gebieden zijn gebaseerd op
voldoende beschikbare en actuele informatie. Er zijn geen hiaten in kennis
geconstateerd die van invloed kunnen zijn op de conclusies. De conclusies geven dan
ook geen aanleiding voor vervolgonderzoek.
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Deel 2 Beschermde soorten
5 Betekenis van het plangebied voor beschermde
soorten planten en dieren
5.1

Relevante soorten
Het plangebied en de directe omgeving daarvan bestaat uit open zee met permanent
overstroomde zandbanken. Voor beschermde planten, ongewervelden, amfibieën,
reptielen, vleermuizen en (jaarrond) beschermde nesten van vogels zijn deze habitats
niet relevant. Alleen beschermde soorten uit de soortgroepen vissen en zoogdieren zijn
relevant.
De voorgenomen activiteiten zijn omschreven in het goedgekeurde natuur-inclusief
bouwen plan en voldoen daarmee aan het Kavelbesluit I-V Windenergiegebied
Borssele, voorschrift 2 Windparken en bandbreedten, lid 15 (toegelicht in paragraaf
7.8.7 Bevordering biodiversiteit van het Kavelbesluit). In het Kavelbesluit is het effect
van de bouw en exploitatie op beschermde soorten getoetst. Daarmee is een verdere
beoordeling van effecten op beschermde soorten in dit rapport niet aan de orde.

5.2

Toetsing en conclusie
Omdat in het plangebied geen vaste rust- en verblijfplaatsen voorkomen van soorten
die beschermd zijn onder de Wnb, is het uitgesloten dat effecten op beschermde
soorten optreden. Een ontheffing in het kader van de Wnb is dus niet nodig.
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Deel 3 Natuurnetwerk Nederland
6

Zee en wad
De Voordelta is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland en valt onder het
natuurbeheertype zee en wad.
Effecten op het functioneren van het NNN zijn uitgesloten. De aanleg en monitoring van
de testlocaties vinden op tenminste 6,2 nm (11,6 km) ten westen van het Natura 2000gebied Voordelta plaats en zorgen niet voor maatgevende verstoring van de aanwezige
habitats en soorten (zie voorgaande hoofdstukken). Negatieve effecten zijn niet aan de
orde, zodat mitigatie of compensatie niet aan de orde zal zijn.
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Bijlage 1
1.1

Kader Wet natuurbescherming

Inleiding
Vanaf 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (kortweg: Wnb) in werking. Deze
wet vervangt de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet.
Met de inwerkingtreding van de Wnb zijn de provincies het bevoegde gezag voor de
ontheffing- en vergunningverlening voor plannen en projecten en voor het vaststellen
van vrijstellingsregelingen. Voor activiteiten die tot de Rijksbevoegdheden behoren is
RVO namens het Rijk bevoegd gezag. Daarbij gaat het om activiteiten van nationaal
belang en activiteiten in ‘niet provinciaal ingedeeld gebied’.
Deze bijlage vat het wettelijk kader samen voor toetsing van ruimtelijke ingrepen en
andere handelingen. In paragraaf 1.2 komen algemene bepalingen van de wet aan de
orde. Gebiedsbescherming is in de wet beschreven in ‘Hoofdstuk 2 Natura 2000gebieden’ en is hier samengevat in paragraaf 1.3. De bescherming van soorten is in de
wet beschreven in ‘Hoofdstuk 3 Soorten’ en in deze bijlage samengevat in paragraaf
1.4. De bescherming van bomen en bos is in de wet beschreven in ‘Hoofdstuk 4
Houtopstanden, hout en houtproducten’ en is hier samengevat in paragraaf 1.5. Andere
onderdelen van de Wnb zoals jacht, schadebestrijding, overlastbestrijding, faunabeheer
en omgang met exoten maken geen deel uit van deze bijlage.

1.2

Algemene bepalingen
Art 1.10 De Wet natuurbescherming is gericht op:

•

het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke
waarde, en het behouden en herstellen van de biologische diversiteit;
• het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van
maatschappelijke functies, en
• het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer
van waardevolle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische
diversiteit en hun cultuurhistorische betekenis, mede ter vervulling van
maatschappelijke functies.
Art 1.11 Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere
nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe
leefomgeving. Deze zorgplicht houdt in elk geval in dat handelingen waarvan
redelijkerwijs verwacht mag worden dat ze nadelige gevolgen kunnen hebben voor een
Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende
dieren en planten achterwege blijven, dan wel dat noodzakelijke maatregelen worden
getroffen om negatieve gevolgen te voorkomen, of voor zover die gevolgen niet kunnen
worden voorkomen ze beperkt of ongedaan worden gemaakt.
Art 1.12 Gedeputeerde staten van de provincies dragen zorg voor:
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•

•

•

het nemen van de nodige maatregelen voor de bescherming, de instandhouding of
het herstel van biotopen en leefgebieden in voldoende gevarieerdheid voor alle van
nature in het wild levende vogelsoorten en planten en dieren en hun habitats van
bijlagen II, IV en V bij de Habitatrichtlijn en habitattypen van bijlage I van de
Habitatrichtlijn;
het behoud of het herstel van een gunstige staat van instandhouding van de met
uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar lopende van nature in het wild voorkomende
dier- en plantensoorten;
de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch
netwerk, genaamd Natuurnetwerk Nederland.

Gedeputeerde staten kunnen gebieden buiten het Natuurnetwerk Nederland aanwijzen
die van provinciaal belang zijn vanwege hun natuurwaarden of landschappelijke
waarden, met inachtneming van hun cultuurhistorische kenmerken. Deze gebieden
worden aangeduid als ‘bijzondere provinciale natuurgebieden’ en ‘bijzondere
provinciale landschappen’.

1.3

Natura 2000-gebieden
De Wnb heeft tot doel het beschermen en in stand houden van Natura 2000-gebieden.
Relevante wettelijke bepalingen
De beoordeling van projecten en andere handelingen wordt geregeld in artikel 2.7 tot
en met artikel 2.9. Aanwijzingsbesluiten geven de instandhoudingsdoelstellingen ten
aanzien van de leefgebieden voor vogels van de Vogelrichtlijn, de natuurlijke habitats
en de habitats van soorten van de Habitatrichtlijn. De instandhoudingsmaatregelen zijn
voor elk gebied beschreven in het beheerplan. Tevens beschrijft het beheerplan welke
handelingen en ontwikkelingen in het gebied en daarbuiten het bereiken van de
instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen. Voor het uitvoeren van plannen
of projecten kan GS de verplichting opleggen tot preventieve of herstelmaatregelen. Dit
is niet van toepassing indien voor het plan of project een (omgevings)vergunning is
verleend.
Beoordeling van plannen en projecten
Art. 2.7 Voor een plan dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van
een Natura 2000-gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie (in cumulatie) met andere
plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied,
is een passende beoordeling noodzakelijk.
Er is een vergunning nodig van GS voor projecten of andere handelingen die 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. De bevoegdheid ten aanzien van de
vergunningverlening ligt bij GS van de provincie waarin het project wordt uitgevoerd.
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Er geldt een uitzondering op de vergunningprocedure op grond van de Wet
natuurbescherming: als via een andere wettelijke bepaling een passende beoordeling
verplicht is (bijvoorbeeld op grond van de Tracéwet of de Spoedwet wegverbreding)
voor de besluitvorming.
Art. 2.9 Géén vergunning is nodig:

•

•

•

Als het project of de handeling is opgenomen in een Natura 2000-beheerplan of in
een vastgesteld programma voor Natura 2000-gebieden (zoals de PAS).
Voorwaarde is dat 1) ten aanzien van het plan of het programma een passende
beoordeling van projecten is uitgevoerd waaruit de zekerheid is verkregen dat het
project de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet zal aantasten, en
2) dat het bestuursorgaan dat het plan of programma heeft vastgesteld, tevens
bevoegd gezag is voor vergunningverlening of dat dit bestuursorgaan heeft
ingestemd heeft met het plan of programma.
Als het project of de handeling al bestond of bekend was op de referentiedatum 31
maart 2010 of later als het gebied later is aangewezen (ook wel bekend als
bestaand gebruik).
Als het project of de handeling behoort tot door PS bij verordening aangewezen
categorieën van gevallen.

Toelichting op begrippen
Habitattoets
De habitattoets is de verzamelnaam van toetsingen van effecten van plannen en
projecten op de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000gebied. In beginsel worden de effecten van plannen en projecten op Natura 2000gebieden ‘passend beoordeeld’. Als er kans is op significant negatieve effecten en
mitigerende maatregelen bij de beoordeling zijn betrokken wordt gesproken over een
‘passende beoordeling’. Om procedurele redenen kan ervoor worden gekozen om
een oriëntatiefase – soms ook wel ‘voortoets’ genoemd – te doorlopen. De
inhoudelijke studie is in de oriëntatiefase in grote lijnen identiek aan een passende
beoordeling, echter mitigerende maatregelen zijn bij de oriëntatiefase niet bij de
beoordeling betrokken. Als de conclusie is dat significante negatieve effecten niet op
voorhand kunnen worden uitgesloten en maatregelen nodig zijn om significant
negatieve effecten met zekerheid te voorkomen, zal alsnog een passende beoordeling
nodig zijn.
Mitigerende maatregelen
Mitigerende maatregelen zijn maatregelen ter voorkoming of beperking van het
(mogelijke) effect van het project of andere handeling en deze maatregelen zijn
onlosmakelijk verbonden zijn met een project / andere handelingen
Cumulatieve effecten
Voor de habitattoets geldt uitdrukkelijk dat voor elke activiteit onderzocht moet worden
of er mogelijke significante effecten zijn als gevolg van de activiteit afzonderlijk en in
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combinatie met andere plannen en projecten. In het laatste geval moeten de
gezamenlijke ofwel cumulatieve effecten beoordeeld worden in het licht van de
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied. Het gaat daarbij om alle
plannen en projecten die op bestuurlijk niveau zijn goedgekeurd en die nog niet
(volledig) zijn gerealiseerd.
Significantie
Van significante effecten kan sprake zijn als ten gevolge van het plan of project realisatie
van de instandhoudingsdoelstellingen wordt bemoeilijkt of onmogelijk wordt gemaakt.
In de Leidraad bepaling Significantie is het begrip ‘significante gevolgen’ toegelicht.9
Externe werking
Ook activiteiten buiten het Natura 2000-gebied kunnen vergunningplichtig zijn als die
activiteiten negatieve effecten op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen
voor het gebied (kunnen) veroorzaken. Dit wordt de ‘externe werking’ van de
bescherming genoemd.

1.4

Soorten
Verbodsbepalingen
De Wnb onderscheid bij de bescherming van soorten drie beschermingsregimes:
Art. 3.1 Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn
1.

Het is verboden opzettelijk in het wild levende vogels (VR artikel 1) te doden of te vangen.

2.

Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld onder 1 te
vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.

3.

Het is verboden eieren van vogels als bedoeld onder 1 te rapen en deze onder zich te
hebben.

4.

Het is verboden vogels als bedoeld onder 1 opzettelijk te storen.

5.

Het verbod, opzettelijk storen, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke
invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Het ministerie heeft een lijst gemaakt van soorten vogels die hun nest doorgaans het
hele jaar door of telkens opnieuw gebruiken. Deze nesten zijn jaarrond beschermd10.
Voor andere soorten geldt dat de nesten alleen beschermd zijn wanneer zij (in het
broedseizoen) in gebruik zijn.
Art. 3.5 Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn
1.

Het is verboden in het wild levende dieren (HR bijlage IV, VvBern Bijlage II, VvBonn Bijlage
I) opzettelijk te doden of te vangen.

2.

Het is verboden dieren als bedoeld onder 1 opzettelijk te verstoren.

3.

Het is verboden eieren van dieren als bedoeld onder 1 in de natuur opzettelijk te vernielen
of te rapen.

9

Leidraad bepaling significantie. Nadere uitleg van het begrip ‘significante gevolgen’ uit de
Natuurbeschermingswet. Publicatie Steunpunt Natura 2000, versie 27 mei 2010.
10
Zie de Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten ontheffing Flora- en faunawet ruimtelijke
ingrepen, ministerie van LNV, augustus 2009.
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4.

Het is verboden voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld onder 1 te
beschadigen of te vernielen.

5.

Het is verboden planten (HR bijlage IV, VvBern Bijlage I) in hun natuurlijke
verspreidingsgebied opzettelijk te plukken, te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te
vernielen.

Art. 3.10 Beschermingsregime andere soorten
1.

Het is verboden in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders,
libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage bij de Wet, onderdeel A,
natuurbescherming opzettelijk te doden of te vangen.

2.

Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld
onder 1 opzettelijk te beschadigen of te vernielen.

3.

Het is verboden vaatplanten genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij de Wet
natuurbescherming, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken, te
verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Ontheffingen en vrijstellingen
Gedeputeerde staten kunnen een ontheffing verlenen van verboden die gelden voor
Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (Art 3.3), Beschermingsregime soorten
Habitatrichtlijn (Art 3.8) en Beschermingsregime andere soorten (Art 3.10 lid 2).
Provinciale staten en de Minister kunnen bij verordening vrijstelling verlenen van deze
verboden (Art 3.3, Art 3.8)
Een ontheffing of een vrijstelling wordt uitsluitend verleend als aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
• er bestaat geen andere bevredigende oplossing,
• er is voldaan aan een in Art 3.3 dan wel Art 3.8 genoemd belang,
• er is geen sprake van een verslechtering van de (gunstige) staat van
instandhouding van de desbetreffende soort.
Aan een ontheffing kunnen voorwaarden worden gesteld om schade te beperken of te
compenseren zodat er geen afbreuk wordt gedaan aan de SvI.
Art 3.3, Art 3.8 De verboden voor zijn niet van toepassing op handelingen ten behoeve

van instandhoudingsmaatregelen en handelingen in het kader van een Natura 2000beheerplan of een vastgesteld programma (zoals bijvoorbeeld de PAS).
Art. 3.10 Voor soorten vallend onder ‘Beschermingsregime andere soorten’ kan de

provincie een vrijstelling verlenen voor handelingen in het kader van de ruimtelijke
inrichting of ontwikkeling van gebieden en bestendig beheer of onderhoud.
Art. 3.31 De hierboven genoemde verboden onder de drie beschermingsregimes zijn niet

van toepassing op handelingen die zijn beschreven in en aantoonbaar worden
uitgevoerd overeenkomstig een door Onze Minister goedgekeurde gedragscode en
die plaatsvinden in het kader van bestendig beheer of onderhoud en ruimtelijke
ontwikkeling en inrichting.
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Essentietabel Natura 2000-gebied
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NEDERLANDSE SAMENVATTING (DUTCH SUMMARY)
De ontwikkeling van de offshore wind innovatiekavel Borssele V is gegund aan Two Towers (een
consortium bestaande uit Van Oord, Investri Offshore en Green Giraffe). Het windpark zal bestaan uit
2 turbines, type Vestas V164 - 9,5 MW, resulterend in een totale geïnstalleerde capaciteit van 19 MW.
In de algemene regels voor windparken op zee (volgend uit het Waterbesluit) en in de specifieke regels
(volgend uit het Kavelbesluit) wordt van Two Towers geëist dat detailinformatie over de bouw en
exploitatie van het windpark in verscheidene plannen uiteengezet wordt.
Dit document geeft invulling aan voorschrift 2.15 van het Kavelbesluit en heeft betrekking op de actieve
bijdrage die Two Towers zal leveren aan versterking van een gezonde zee en versterking van behoud
en duurzaam gebruik van soorten en habitats die van nature in Nederland voorkomen.
Two Towers legt hierbij de nadruk op het opvullen van leemten in de ontwerpkennis ten aanzien van
natuurinclusieve erosiebescherming rond de fundaties van de windturbines. De focus ligt bij onderzoek
naar de meest successvolle aanpak. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door een consortium van
onderzoeksinstituten en bedrijven.
De eerste onderzoeksdoelstelling is om te experimenteren met een zeer intensieve eco-design
strategie door verschillende methoden voor het uitzetten van levende platte oesters uit te proberen,
om vervolgens te bepalen welke uitzetmethode het best werkt voor permanente vestiging. De tweede
onderzoeksdoelstelling is gericht op potentiële problemen in de toeleveringsketen van levende oesters
die toekomstige opschaling in de weg zouden kunnen staan. Het onderzoek is opgedeeld in
werkpakketten. Voor ieder werkpakket wordt een onderzoeks-rapport geschreven.
Uiteindelijk worden de onderzoeksinzichten ten aanzien van de meest belovende uitzetmehode in de
praktijk gebracht middels de implementatie van een factorieel ontwerp op het Borssele V kavel. Het
succes hiervan wordt gemonitord door na het eerste, derde en achtste jaar het overlevingspercentage
te bepalen.
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1 INTRODUCTION
Two Towers, as the winner of the tender, receives a permit to build and operate wind turbines at
Borssele Wind Farm Site V, Innovation Site (BWFS V) in the Borssele Wind Farm Zone (BWFZ) in the
Netherlands. This permit is valid for a 30-year period. It comes with various requirements that need to
be adhered to. This document serves as the response to the design and operation requirement of
making demonstrable efforts to design and build the wind farm in such a way that it actively enhances
the sea’s ecosystem.
This introductory chapter covers:
Some general project information (1.1), including description of the site, contractors,
components and planned innovations.
Overview of the legal framework (1.2), including the specific requirements and relevant
considerations following from it.
Against this background, Two Towers developed its vision on how to design and construct the wind
turbines in such a manner that the marine ecosystem of the North Sea can benefit. Chapter 2 outlines
this vision, chapter 3 summarizes the proposed multi-year research activities and deliverables that this
vision entails, and chapter 4 details how research insights will ultimately be implemented and monitored
at the BWFS V.

1.1 General information
The Dutch government has designated areas to be developed for wind farms (in the National Water
Plan). The first area that will be developed is the Borssele Wind Farm Zone (BWFZ), outside the 12mile zone off the coast of Zeeland province. The BWFZ is located at the southern border of the
Netherlands Exclusive Economic Zone (EEZ); 0.5 km from the Belgium EEZ. The BWFZ is sub-divided
into four Borssele Wind Farm Sites (BWFS I-IV) and one innovation site (BWFS V). The Borssele V
project is part of the second phase of the Dutch offshore wind farm development program. The specific
aim of BWFS V is to stimulate innovations in offshore wind farm developments. Its Wind Farm Site
Decision (WFSD) offers the design bandwidth shown in Table 1.1.
Table 1.1: Design bandwidth for BWFS V, Innovation Site.

Requirement
Minimum installed capacity
Maximum installed capacity
Maximum number of WTGs
Maximum total swept area
Minimum WTG capacity
Maximum WTG capacity
Minimum distance between WTGs
Minimum tip lowest level
Maximum tip highest level

BWFS V
6 MW
20 MW
2
76,924 m2
6 MW
10 MW
4 rotor diameters
25 m MSL
250 m MSL

Applicable law
Amendment Decision; WFSD V, I
WFSD V, I
WFSD V, 2.5
Amendment Decision WFSD V, 2.6
Amendment Decision WFSD V, 2.7
WFSD V; 2.7
WFSD V; 2.8
WFSD V; 2.9
WFSD V; 2.10

In April 2018 RVO has announced Two Towers BV as the winner of the concession for Borssele V and
consequently allocated the concession and related SDE+ (in Dutch: Stimulering Duurzame
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Energieproductie) grant for this site to Two Towers. Figure 1.1 provides an overview of the BWFZ,
with Innovation site V situated in the middle. The distance to the port of Vlissingen (Buitenhaven) is
approximately 50 km. The wind farm is connected to the main electrical grid through the Borssele Beta
offshore substation of Transmission System Operator (TSO) TenneT. The area of the BWFS V is 0.59
km2 in size and comprises two wind turbine generators (WTGs) of 9.5 MW each (total capacity of 19
MW).
The TenneT platform Borssele Beta has a guaranteed transmission capacity of 20 MW for BWFS V.
No overplanting is possible for site V. The Two Towers annual energy production is equivalent to the
energy demand of some 25,000 households.
Two Towers has assigned two main contractors for the project to cover the entire scope of work and
delivery of all wind farm components:
WTG Supplier, MHI Vestas Offshore Wind (MVOW) will design, supply (to the marshalling
harbour), install, commission and maintain all WTGs (nacelles, hubs and blades), towers,
davit cranes, navigational aids and the Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
system to operate the wind farm;
Balance of Plant (BoP) Contractor, Van Oord Offshore Wind (VOOW) will design, supply,
install and commission foundations (monopiles (MPs), transition piece (TP) and scour
protection) and design, supply, install and bury all inter-array cables (IACs) up to and
including the, termination of the IACs to the switchgear bays at the TenneT platform
Borssele Beta and the WTGs. All main installation vessels for this scope, including the WTG
installation vessel for MVOW’s scope, will be provided by VOOW. Also, VOOW will design
and implement five innovative features:
o Slip joint;
o Impressed Current Cathodic Protection (ICCP) optimisation;
o Thermal Sprayed Aluminium (TSA);
o Oval cable hole entry;
o Eco-friendly scour protection.
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Figure 1.1: BWFS V location within BWFZ.

A filter and armour layer of rock will be installed on the seabed before installation to prevent scour
around the monopiles. The foundations are different from another. The one foundation consists of an
extended flanged monopile design; no transition piece will be used. The monopile will be fitted with a
bolt flange, on which the piling hammer will strike to install the foundation. The other foundation features
a (completely submerged) slip joint as connection between monopile and transition piece. This
alternative connection is based on gravity and friction, with the weight ensuring firmness and stability.
Installation takes place simply by sliding the transition piece over the monopile, without having to use
grout or bolts. Secondary steel and free hanging internal cables will be attached to the foundations,
after which the WTGs will be installed on the WTG-Foundations. The 66 kV infield cable will be buried
after a pre-lay grapnel run has taken place. The cables will be buried by a trencher to the design level
of at least one meter below the seabed. The 66 kV inter array cable will be pulled in the WTG
Foundation and connected.
The 66 kV string will be connected to the TenneT Borssele Beta platform. A wind farm SCADA will be
installed in the TenneT platform and TenneT Onshore Control Building. TenneT is responsible for the
grid connection from the 66 kV switchgears bays at the TenneT platform up to the 380 kV national grid.
Figure1.2 shows the components of the project and in Table 1.2 the main characteristics are
summarized.
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Table 1.2: Project key characteristics.

Turbine model
Number of turbines
Installed capacity
Water depth2
Hub height
WTG-Foundation support structure
Offshore substation
Distance from shore
Surface area
Infield cables
Offshore export cable
Beach landing
Onshore grid connection substation
Onshore export cable

MVOW 164 9.5 MW
2
19 MW
-30 to -34 m LAT
108.85 m LAT (107.13 m MSL)
Ø 7.4 m, approx. weight 940 / 1160 ton
TenneT Platform Borssele Beta
22 km
0.59 km2
66 kV, 1 string
57 km / 220 kV
Borssele
Location, 380 kV AC
1 km / 220 kV

Figure 1.2: Two Towers project components

1.2

Legal framework

The legal framework for building and operating a wind farm in the BWFZ consists of several spects.
Borssele is a wind farm zone designated in the National Water Plan. Within this zone specific sites
have been assigned, of which BWFS V is the smallest one. In the Water Decree general rules are
prescribed for building and operating offshore wind farms. A permit, based on the offshore wind energy
act, allows to build, operate and decommission a wind farm. In the Wind Farm Site Decisions, specific
rules for the site are outlined.
Rijkswaterstaat (Ministry of Infrastructure and the Environment) is appointed as the competent
authority charged with enforcing these general and specific rules.
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Documents for submission Rijkswaterstaat
The general rules as well as the specific rules require Two Towers to deliver documents (plans) before
construction or operation to the authorities:
Water Decree
Project design and layout plan
Construction work plan
Certification plan
Identification marks and lighting plan
Emergency response plan
Wind Farm Site Decisions
Nature inclusive building plan
Piling plan
Curtailment plan birds
Curtailment plan bats
Archaeology plan

Nature-inclusivity requirement
The Dutch government has a responsibility for the status of the North Sea ecosystem, following the EU
Marine Strategy Framework Directive and the EU Birds and Habitat Directive. In an effort to utilise the
momentum of the large-scale development of offshore wind farms, a commitment (‘inspanningsverplichting’) has been explicitly included in Sites Decisions for developers to contribute to the
strengthening of a healthy sea and to the preservation and sustainable use of endemic species and
habitats in the Netherlands.
The requirement to create a plan on how Two Towers will pursue a demonstrable effort to natureinclusivity, comes from specific rule 2.15 of the WFSD V (see box below).
Article 2.15
The permit holder must make demonstrable efforts to design and build the wind farm in such a way
that it actively enhances the sea’s ecosystem, helping to foster conservation efforts and goals
relating to sustainable use of species and habitats that occur naturally in the Netherlands. In this
respect the company is required to create an action plan, to be delivered to the Ministry of
Economic Affairs no later than eight weeks before the planned start of construction. Construction
work must adhere to this plan.
Relevant considerations from other applicable law
The nature-inclusive design and build efforts of Two Towers focus on flay oyster restoration through
active outplacement (see chapter 2). With both the outplacement of oysters as well as offering suitable
substrates for settlement of oyster spat, the following applicable acts and orders need to be taken into
account.

Page 8 of 20

Nature Conservation Act (Wet natuurbescherming)
In the Netherlands, the Nature Conservation Act of January 1, 2017 is the national implementation of
the EU Habitat and Birds Directives and includes the protection of Natura 2000-areas and species
listed in the annexes. The ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (‘Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit’) is the responsible authority.
For each project an orientation phase or preliminary assessment (‘Voortoets’) is usually required to
investigate if significant negative impacts on the conservation targets for species and habitats, for which
a Nature 2000 area has been designated, can be excluded with certainty. If the conclusion is not
affirmative, then an appropriate assessment (‘Passende Beoordeling’) is required to investigate in more
detail if and how negative impacts can be prevented, if needed by altering the plan. When the
conclusion is reached that negative impacts can be excluded with certainty, a permit application can
be filed.
With respect to the introduction of live oysters to BWFS V, we will ensure that the oyster supply
originates from Bonamia-free areas (a parasite often causing lethal infections) and is free from invasive
alien species. EZK and NVWA are currently investigating the supply chain of oysters together with the
suppliers, ecological specialists and users/costumers to secure introduction of bonamia free and
invasive alien species. The NVWA will be given the opportunity and support as law enforcing authoritiy
to audit on these subjects.
Water Act (Waterwet)
The Water Act of January 22, 2009 regulates the management of surface water and ground water and
also improves the relation between water policy and spatial planning. Each project or plan will be
assessed with respect to the impact on quantity (safety and availability) and quality (sanitary and
environmental effects, pollution) of surface and ground water. The Ministry of Infrastructure and Water
Management is the responsible authority to review.
With respect to the substrate used for outplacement in BWFS V, if will for example be relevant to ensure
that if the substrate may be regarded as an extra installation in itself or the substrate needs an extra
installation to be hold in place – extra here implies no standard part of the wind turbines to be
constructed – a separate permit may be required. If so, Two Towers will prepare a preliminary
assessment (including project plan) for review by the responsibly authority.
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2

FROM REQUIREMENT TO PROPOSED EFFORTS

The contribution of (substrates in) offshore wind parks to the diversification of the North Sea
environment is increasingly receiving attention (e.g. Van Duren et al., 2016 ; Lengkeek et al., 2017 ).
A duty of commitment to nature inclusive wind park development has been included in the plot decrees.
Studies are ongoing to find out how ecology and scour protection designs interact and can interact.
With costs of wind parks currently low enough to consider ‘subsidy free’ park development,
environmental aspects and public consent could be a next limiting factor to future large scale roll out
of offshore wind farms.
Commitment to nature-inclusive wind farm development, environmental aspects and public consent
are of great importance for the public perception of large-scale roll out of offshore wind. Achieving
positive environmental effects around the wind farm can play an important role in these perceptions.
Van Oord has embraced the Building with Nature concept since 1998 with the initiation of the
EcoShape foundation (www.ecoshape.nl). The incentive is to learn from small experiments and to
implement the knowledge gained in our large infrastructure development projects. This philosophy will
also be embedded in the TwoTowers’ innovation feature for development of Eco-friendly scour
protection.
Van Oord is currently undertaking multiple experimental research projects to determine and influence
the interaction between the marine ecosystem and the various elements of offshore wind farms,
including the scour protection at the base of a turbine, and the undisturbed seabed in between. Several
initiatives spanning across multiple years have started to specifically study the potential of using
offshore windfarms for nature enhancement. These studies primarily focus on new designs that
stimulate biodiversity and use by selected target species such as fish, lobster and crab, whilst being
practical in outplacement and stable during operation. Such nature enhancement measures include
adjustments to scour protection in substrate used, gradings, and dimensions, induce settlement of
marine life, and deployment of artificial structures. A recurring topic in the experiments is the
rehabilitation of European flat oyster beds, a species that used to be abundant in the North Sea, but
went nearly extinct due to overharvesting and the outbreak of a disease.
All Van Oord initiatives are fully tailored to enable nature enhancement in offshore wind farms, both
cost-effectively and at an industrial scale.
This chapter explains Two Towers’ choices made regarding the demonstrable efforts on oyster reef
development in offshore wind farms, that will be complementary to Van Oord’s initiatives to enhance
nature at and around offshore marine construction works. In particular, it summarizes:
The rationale for a strong focus on research (2.1), considering the knowledge gaps
identified as a starting point.
The research objectives (2.2).
The research partners (2.3).
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2.1 Rationale for focus on research
Innovative eco-designs for scour protection could have positive effects on the marine environment.
However, several hypotheses of the best design approach exist. A substantiated selection of
approaches can only be made once some of the current knowledge gaps have been closed.
For example, at this moment little is known about the best way to outplace oysters in an offshore wind
farm for reef restoration purposes. This includes primarily a lack of knowledge about i) location (at
scour protection vs next to scour protection), ii) preferred substrate (soft sediment vs hard substrate)
and iii) positioning at the seabed (bottom vs. off bottom).
Given the infancy of the commercial market of oysters for restoration efforts, another knowledge gap
exists for supply chain risks and how these may interfere with upscaling of the nature-inclusive
approach on developing oyster reefs in offshore wind farms.

2.2 Research objectives
The primary objective (Obj-1) is to experiment with a very intensive eco-design strategy (Van Duren et
al., 2016) by testing different outplacement methods for live European flat oysters (Ostrea edulis) on
the two scour protections of Borssele V, to determine which method works best for long-term
establishment of oyster reefs on scour protections. The idea is that this kind of active outplacement will
greatly increase the ultimate success rates, compared to more passive approaches.
Obj-1a: Determine most effective life stage of European flat oyster for induced occupation
of scour protection: adult oysters (upside: robust, reproductive; downside: larger cost) or
juvenile oysters/spat (upside: cheaper, easier to get in larger amounts; downside: likely less
robust, not yet reproductive) or a smart combination of both.
Obj-1b: Determine most effective outplacement method (e.g. loose, contained (+ type of
containment), pre-settled (e.g. on ropes)).
Secondary objective (Obj-2) is to investigate potential supply issues that might be a limiting factor for
future upscaling of outplacement efforts. For this, important questions to answer are:
Obj-2a: What is the availability of juvenile and adult oysters from already active oyster
farmers and what are the limitations in supply?
Obj-2b: What is the most cost-effective approach to acquire flat oysters in a sufficient large
amount purpose-specific for outplacement in wind farms?
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2.3 Research partners
Two Towers has subcontracted VOOW to lead the nature-inclusive building approach. VOOW will
collaborate with various partners (see Table 2.1) to meet the research objectives.
Table 2.1: Project partners

Partner

Contact

Type of
organisation
Large enterprise

Role in the project

VOOW

Remment ter
Hofstede

Royal Netherlands
Institute for Sea
Research (NIOZ)

Tjeerd Bouma

Research institute

Laboratory experiments

HZ University of
Applied Sciences

Jasper van
Houcke

University

Aquaculture, laboratory
experiments, supply chain

Roem van Yerseke

Pieter Geijsen

Small enterprise

Aquaculture, supply chain

Bureau
Waardenburg
(BuWa)

Karin Didderen

Medium enterprise

Preparations, field monitoring,
supply chain

Wagening Marine
Research

Pauline
Kamermans

Research institute

Preparations, aquaculture, lab
and field experiments, supply
chain

Main contractor of Two Towers
and coordination of the
implementation
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3 RESEARCH
Several activities will be required to meet the research objectives. As such, the research work is broken
down in work packages (WPs). This chapter describes the approach and corresponding deliverable of
each research WP in more detail.

3.1 Outplacement method
Conceptually, restoration of oyster beds in the North Sea may be the most easily done by placing fullgrown oysters on the sea-floor, thereby providing a source for local expansion. However, it opens up
the question on how to construct such bed from available mature oysters or spat.
In order to the determine the most effective method for outplacement of both spat and adults, the
following activities are foreseen:
WP1.1 Literature review (Lead: BuWa)
By a desk study an inventory will be made of the current status of running projects and existing
knowledge of flat rehabilitation efforts in the North Sea and its surroundings.
Deliverable
Report summarizing the current status of flat oyster rehabilitation efforts in the North Sea.
WP1.2 Oyster spat settlement (Lead: WMR)
Oysters produce larvae which settle onto hard substrate after a free-swimming phase. The oysters are
then called spat. The substrate can be used to collect spat either in a laboratory situation such as a
hatchery, or in the sea where mature oysters are present. For the success of a restoration project,
selecting the right substrate is important. In WP1.2, Two Towers aims to provide insight in which
substrate is most likely to be successful in collecting spat, based on experimental studies. The design
of the study will take into account results of earlier studies carried out in framework of the EU project
OYSTERECOVER and the experience of oyster farmers, which use spat collectors to obtain starting
material for flat oyster culture.
Approach
Ten different substrates will be tested with 5 replicates per type. Exact types of substrate
will be determined based upon expected success rate and availability, but could be e.g.
granite (clean and fouled), cooked shells (fresh and weathered), concrete with shell top,
ECOncrete, 3D-printed sandstone, reinforcing steel, treated BESE, tiles, gravel.
The tests will be carried out at 3 locations during the summer period when larvae are present
(1- Lake Grevelingen where flat oysters are cultured, 2- a settlement pond in Ireland that
produces flat oysters each year and 3- Ireland open sea where a large disease-free natural
bed is present).
To determine the right deployment moment for the substrates, larval samples will be
collected and analysed.
Deliverable
Report providing knowledge that enables selecting the most suitable substrate for spat collection,
contributing to practical guidelines for best restoration practices.
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WP1.3 Oyster spat sensitivity to movement and cleaning (Lead: HZ)
For the success of flat oyster restoration and apart from selecting the right substrate (WP1.2) the
survival of adult oysters and spat during the procedure of outplacement is important. In WP1.3, Two
Towers aims to gain insight into ways to optimize survival of spat during preparations and handling
prior to and during outplacement. The experiments will be executed with the Grevelingen population.
Approach
WP1.3.A: determine if oysters are sensitive to treatments that occur during outplacement
procedures. We will quantify the extent that oysters can survive both handling and a
treatment protocol with mechanical and chemical cleaning (‘invasive species treatment
protocol’). We will therefore determine survival of oysters after 1) no treatment 2) moving
the oysters: thereby lifting the mechanically and with chlorine as stated in the ‘Invasive
species treatment protocol’.
WP1.3B: determine spat age that is least affected by treatments prior to and during the
outplacement procedure. Spat will be collected in, experiments will be carried out early
September, late October, and April, to cover 3 age classes.
Deliverable
Report providing knowledge that enables selecting the optimal moment and procedure for oyster spat
treatments, prior to outplacement to offshore field locations, including optimizing survival of oysters
and reducing the risk of outplacing non-native species. This will contribute to practical guidelines for
best restoration practices using oyster outplacement.
WP1.4 Suitability of using adults for outplacement (Lead: NIOZ)
Current knowledge indicates that oysters will only cement themselves onto a hard substrate during the
initial settlement, whereas this process is thought not to occur at a later life stage. And little is known
about the fate of oysters that are placed on a sandy seafloor: can they hold themselves in place or will
they be buried/dislodged depending on the physical forcing over time. At this moment little is known
about the best way to place oysters on hard and/or soft substrates for restoration purposes. In WP1.4,
Two Towers aims to provide insight in which outplacement method for mature oysters is most likely to
be successful, based on 5 experimental studies.
Approach
WP1.4.A: determine which outplacement method works best on hard substrates. We will
compare the growth and survival of oysters placed on a hard substrate, using different
attachment methods, and using a non-attached control (i.e., placed in a wire mesh cage to
prevent complete loss). The experiment will make use of an experimental platform in the
eastern Scheldt, directly next to the NIOZ.
WP1.4.B: determine the tolerance of oysters against burial events. We will quantify the
sensitivity of oysters that are placed directly on a soft sediment or small hard substrate, to
burial events. We will determine the maximum burial duration that they can survive, how
this depends on the timing of burial event (constant vs. fluctuating) and the outplacement
method used (i.e., lose on the sand versus immobilized by attachment to a substrate)
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WP1.4.C: determine if oysters can maintain a fixed position under sedimentation and
erosion dynamics. We will quantify the extent that oysters have the ability to maintain a fixed
position relative to the soil surface, in areas with contrasting sediment dynamics. That is,
we will see how oysters cope with time series of small erosion / burial events
WP1.4.D: determine the forces (from handling & substrate mobility) that oysters can
tolerate. We will quantify the extent that oysters can survive both machinal handling and
substrate mobility, which both may impose forces on their shells. The research will be done
making use of shaking systems with contrasting substrates, for oysters of different ageclasses (i.e., sizes). We will also measure mechanical strength of their shells
WP1.4.E: determine the drag-forces that will cause oysters dislodgement. We will quantify
the hydrodynamic forces that will cause oysters to move around and was away, making use
of salt-water flumes at NIOZ. We will test how this depends on outplacement methods.
Deliverable
Report describing knowledge that enables hydrodynamic modelling of oyster bed restoration designs,
contributing practical guidelines for best restoration practices using mature oysters.
WP1.5 Outplacement (Lead: BuWa)
At this moment little is known about the best way to outplace oysters in an offshore wind farm for
restoration purposes. This knowledge gap includes primarily i) missing knowledge on optimal location
(at scour protection vs next to scour protection), ii) preferred substrate (soft sediment vs hard substrate)
and iii) position (bottom vs off bottom). In WP1.5, we will bring insights from WP1.1-1.4 into practice,
to demonstrate which outplacement method for oysters to an offshore location is most likely to be
successful when upscaling. For adult oysters, a structure will be developed that could serve as an
alternative for the broodstock cages currently used in Dutch wind farms, which requires maintenance
as the oysters are entrapped in baskets. The alternative structure should allow the adult oysters to
thrive and produce larvae without maintenance. The location of the experiment will be the windfarm
Borssele V. For further details, see chapter 4.
Approach
Determine which oyster outplacement position works best. We will look for differences in
the survival and condition of oysters that are placed 1) directly on soft sediment, and 2) on
small hard substrate, using methods selected from the outcomes of WP1.1-1.4. The
experiment will be carried out at the offshore location in Borssele V using optimal source
material (spat and adults), optimal settlement substrate (WP1.2) and timing of outplacement
(autumn or spring) as derived from other WPs. A final design will be made at a later stage
to allow for inclusion of results from other WPs and/or to incorporate lessons learned from
oyster reef restoration experiments elsewhere. The experiment can start at the Borssele V
site after the construction phase of the wind mills.
Deliverable
Report providing knowledge that enables optimizing of location selection within an offshore wind farm
and oyster bed restoration designs which will contribute to practical guidelines for best restoration
practices.
Page 15 of 20

3.2 Oyster supply chain
The ecological enrichment of scour protection with flat oysters at a large scale could be hampered by
the supply of sufficient life oysters, either spat or adults. In order to ensure and increase the success
rate of flat oyster restoration projects and/or introductions of flat oysters in offshore wind farms, a clear
picture of the supply chain (including limitations and costs) and proper supply chain management is
required.
The work in this WP is aimed at assessing available source of required materials (substrate, oysters
and oyster spat). Both quantity and availability throughout the year are important factors. This WP will
provide information of when to buy and secure the required resources. E.g., if the disease-free-status
(e.g. Bonamia, Marteilla) of the designated oyster restoration location is unclear it also remains unclear
whether disease-free spat or adult oysters need to be used. By using a source area assessment of
IAS, in particular those species, which can be translocated with shellfish transports (SchelpdierAfhankelijke Soorten Inventarisatie, SASI) we gain more insight in the IAS risks.
As an increasing number of flat oyster restoration projects inside and outside offshore wind farms are
being developed or are to be developed in the near future, a mismatch between availability for supply
and demand may occur during certain periods. The following four tasks are foreseen:
WP2.1: Project production calendar (Lead: HZ).
At the start of the project a project production calendar will be developed in collaboration with the oyster
aquaculture sector, outlining critical points in time to be able to run the experiments. Using a desk study
and interviews the availability (and quantity) of shell material, oyster spat and adult oysters (from the
different project locations) will be assessed.
WP2.2: Source area assessment (Disease status by surveillance, IAS status by SASI). (Lead:
BuWa)
Practical guidelines for selecting source areas of live oysters will be listed and put into practice. E.g.
an official surveillance program for Bonamia and Marteilla needs to be active in all potential source
areas of adult oysters, preferably for several years. In addition, imported live oysters need to be free
from invasive alien species (IAS). We will assess the availability of active surveillance program for
Bonamia and Marteilla and Shellfish-dependent species surveys of invasive alien species in source
areas together with risk analysis for pilot project locations.
WP2.3: Cost-benefit analyses (Lead: HZ).
This WP is aimed in getting more insight in the economic values of the different settlement and
outplacement methods in WP1, using a cost-benefit analysis. Furthermore a Multi-Criteria Analysis
(MCA) will be performed in order to assess the most potential substrates for settlement and
outplacement. In addition to the assessment of the methods selected in WP1, the MCA will focus on
practicality and implications for the supply chain (e.g. costs of resources and transportation).
WP2.4: Guideline for supply – generic (Lead: HZ).
In this WP the outcomes of WP2.1, WP2.2 and WP2.3 are combined and translated into generic
protocols. The scope for the generic protocols will be wider than just this current project. This includes
the investigation of alternative sources for required resources (oyster spat and adult oysters)
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(preferably from northern Europe (lower IAS risk), Norway, Denmark, Scotland, or Croatia, Denmark,
Scotland, UK, Ireland, England, France, Spain and Italy).

3.3 Effort
The tasks within the different work packages are divided amongst the partners involved. A summary
of the effort of each partner is given in the table below. Note that the effort by Van Oord is allocated
under general project activities and not shown in the table.
Table 3 Summary effort breakdown partners Eco-friendly Scour protection.

Effort in days
WP1 1.1 review on running projects
1.2 oyster spat settlement
1.3 oyster spat treatment
1.4 suitability of using adults
1.5 field outplacement
WP2 2.1 project production calendar
2.2 source area assessment
2.3 cost-benefit analyses
2.4 Guideline for supply
Total

BuWa
days
2
13
0
0
69
0
4
0
1
89

WMR
days
2
48
13
0
16
1
3
0
1
84

RvY
days
0
0
0
0
0
2
0
3
1
6

HZ
days
0
25
19
15
0
4
0
12
12
87
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NIOZ
days
0
0
0
86
0
0
0
0
0
86

4 MONITORING AND DISSEMINATION
4.1 Monitoring
The activities as proposed in this plan should be considered solely for the purpose of impact
assessment within the scope of this plan and monitoring. Two Towers believes that this level of
monitoring will provide sufficient information on the nature-inclusive measures as proposed. We
acknowledge that long-term intensive scientific monitoring generates valuable information and we are
therefore open to cooperate with comparable initiatives.
The general approach of the basic monitoring plan is outlined below. It addresses the monitoring of the
oysters placed in the Borssele V wind farm.
Monitoring objective
The monitoring objective is to determine the survival rate of the live oysters introduced (adults and
spat), and where feasible the use of the structures outplaced by other marine life, taking into account
the factors substrate used, location in the wind farm, and position to the seabed (at or off bottom).
Starting points for monitoring
Monitoring will be as cost and time efficient as possible by:
Making use of own vessels already involved in the project
Combining ecological monitoring with scour protection monitoring.
Including three survey periods: year 1, year 3 and year 8.
General monitoring approach
Remote Operated Vehicles (ROV’s) will be used, capable of taking videos/pictures. Some of the
outplaced material will be lifted using a crane for monitoring purposes, e.g. the settlement rates of
oyster larvae on different type of substrates. We will not deploy human divers, because of health and
safety risks, large restrictions to the monitoring time (limited time under water; limited working
conditions) and resulting high costs.

4.2 Dissemination
The status of Innovation Site comes with particular responsibilities with respect to outreach and
informing the broader community concerned with the construction of wind mills. Therefore, the results
of the studies will be disseminated via deliverable reports (see ). The intention is also to publish our
results in peer-reviewed journals. In order not to disturb that process, the deliverable reports will be
kept confidential between Client and Two Towers, until results have been published in these journals.
Furthermore, progress will be disclosed through oral and/or poster presentations at relevant
conferences, e.g. those organised by the European Aquaculture Society and the Native Oyster
Restoration Alliance, and during workshops that address the topic, e.g. the ones of the Community of
Practice Multi-Use NZ 2030.
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Table 4.1: Deliverables.

WP1
D1.1
D1.2
D1.3
D1.4
D1.5
WP2
D2.1
D2.2
D2.3
D2.4

Deliverables
Report summarizing the current status of flat oyster restoration efforts in the North Sea.
Report providing knowledge that enables selecting the most suitable substrate for spat
collection for restoration projects.
Report providing knowledge that enables selecting the optimal moment and procedure for
oyster spat treatments, prior to outplacement to offshore field locations.
Report describing knowledge that enables hydrodynamic modelling of oyster bed
restoration designs.
Report providing knowledge that enables optimizing of sub-location selection and position
within an offshore wind farm and oyster bed restoration designs.
Deliverables
Project production calendar outlining the critical path for the experiments in WP1.
Practical guideline for selecting source areas of live oysters to be used in restoration
projects
Report on the assessment of costs and benefits for several options to introduce flat oysters
in offshore wind farms in the North Sea
Generic guideline on large scale introduction of flat oysters in offshore wind farms in the
North Sea.
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1. Inleiding
De Nederlandse oesterproductie heeft de afgelopen 15 jaar tussen de 25 tot 30 miljoen kilo in zowel
platte oesters als creuses (Japanse oesters) gelegen. Er is echter sprake van een terugval in de
productie van beide oestersoorten, door de grote natuurlijke schommelingen in het bestand, als gevolg
van o.a. de Japanse oesterboorder en het herpesvirus. De teruggang in Nederlandse productie wordt
deels gecompenseerd door de verhoging van import van buitenlandse schelpdieren. Het gaat om een
hoeveelheid van ca 50% van de inlandse productie.
De geimporteerde oesters zijn daarom van het belang voor de oesterverwerkende bedrijven om hun
marktaandeel te behouden.
Deze Passende Beoordeling (PB) heeft betrekking op het verwateren van oesters uit Ierse deelgebieden:
Clew Bay
Lough Foyle
Lough Swilly
Tralee Bay
Trawbreaga Bay
Maldon Roach
Woodstown
Templenoe
Achill

Killala
Mulroy Bay
Trawenagh Bay
Ardara
Drumcliff
Dungloe
Carlingford
Ballinakill
Clarenbridge

en uit het Verenigd Koninkrijk uit het gebied: Maldon Roach
De globale ligging van de gebieden is weergegeven in figuur 1. In bijlage 1 zijn in detail de gebieden
weergegeven waaruit de oesters geïmporteerd worden.

Figuur 1: Kaart van oestergebieden in Ierland en het Verenigd Koninkrijk.
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2. Locatie met betrekking tot vergunningverzoek
Het verzoek om een vergunning voor het verwateren van geïmporteerde oesters heeft betrekking op de
oesterputten en verzendcentra in Yerseke (de opslaglocaties van de handel). De oesterputten en
verzendcentra staan in verbinding met het Natura 2000-gebied Oosterschelde (figuur 2).
Door de handel geïmporteerde oesters worden deels rechtstreeks verwerkt in de bedrijven en deels eerst
opgeslagen en verwaterd in de oesterputten of in containers in de verzendcentra bij de bedrijven zelf en
verblijven daar enkele dagen tot meerdere weken.

Figuur 2: Ligging van de oesteputten in Yerseke. Er
zijn drie putcomplexen, die verder opgedeeld zijn per bedrijf.

De voorgenomen activiteit bestaat uit het verwateren van geïmporteerde oesters uit bovengenoemde
gebieden binnen reeds in gebruik zijnde oesterputten of verzendcentra bij de bedrijven in Yerseke. De
putten en (delen van) de verzendcentra staan in open verbinding met de Oosterschelde.
De oesterputten bevatten kleine sluizen in de dijk, waarmee de getijdewerking binnen de putten
gereguleerd kan worden en oesters naar keuze langer droog of onder water gezet kunnen worden.
In de verzendcentra staan containers voor opslag en verdere verwerking. De verzendcentra nemen
Oosterscheldewater in via de ‘Pijp van Bliek’, de verswaterpijp, en lozen het proceswater direct op de
Oosterschelde.
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De tarra wordt gestort op één van de daarvoor door RWS aangewezen stortlocaties, waaronder “de
Slipperplaat”.
De consumptieoesters worden per vrachtwagen vanuit de productiegebieden in Ierland en het Verenigd
Koninkrijk naar Yerseke vervoerd en daar òf opgeslagen in de putten en opslagcontainers òf rechtstreeks
gelost in verwatercontainers van de verwerkende bedrijven in Yerseke aan de wal. Het verwateren is nodig
om de oesters zich te laten herstellen van de stress van het opvissen en transporteren.
Hoewel de oesterputten en verzendcentra niet binnen de begenzing van het Natura 2000-gebied
Oosterschelde liggen, is er uitwisseling van water en daarmee mogelijk externe werking van de
activiteiten.
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3. Beleid
3.1 Vooronderzoek ten behoeve van de passende beoordeling
Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. De Wet natuurbescherming
vervangt de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet. Hiermee zijn de verplichtingen uit
de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, voor zover die betrekking hebben op gebiedsbescherming,
geïmplementeerd in het Nederlands recht. 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 Habitarichtlijn, 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. Deze vergunningen worden verleend door de provincies of door de minister van
Landbrouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV).
De Oosterschelde is op 23 december 2009 door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV) definitief aangewezen als Natura 2000-gebied (gebiedsnummer 118: Oosterschelde). Met het oog
op deze aanwijzing, dienen activiteiten die als plan of project volgens art. 6:3 van de Habitatrichtlijn
(richtlijn 92/43/EEG) kunnen worden aangemerkt te worden beoordeeld op hun effecten op de
instandhoudingdoelstellingen van het gebied. Dit dient te gebeuren middels een passende beoordeling.
Bij plannen in, of in de nabijheid (externe werking) van, een Natura 2000-gebied dienen de
initiatiefnemers te onderzoeken of het plan een significant negatief effect op de
instandhoudingsdoelstellingen van het betreffende Natura 2000-gebied kan hebben. 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 de zekerheid
wordt verkregen dat de activiteit niet leidt tot significant negatieve effecten, kan de activiteit doorgang
vinden.
Het beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn is vastgelegd in artikel 3.1 van de Wet
natuurbescherming.
Het beheerplan voor de Oosterschelde is op 7 november 2016 onherroepelijk geworden. Hierin is
opgenomen hoe met bestaande activiteiten in het gebied wordt omgegaan.
Het project bestaat uit het importeren van oesters uit bovengenoemde productiegebieden in Ierland en
het Verenigd Koninkrijk en het verwateren van deze oesters, volgens de hierboven omschreven
werkwijze. Hoewel de oesterputten en verzendcentra niet binnen de begenzing van het Natura 2000-
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gebied Oosterschelde liggen, is er directe uitwisseling van water en daarmee mogelijk externe werking
van de activiteiten.
Uitvoering van het onderhavige project betreft een activiteit welke niet direct verband houdt met of nodig
is voor het beheer van het Vogel- en Habitatrichtlijngebied Oosterschelde en welke niet in het beheerplan
Natura 2000-Oosterschelde is opgenomen. De activiteit blijft daarom vergunningplichtig.
Ten behoeve van de passende beoordeling is gekeken naar die soorten en habitattypen welke als
kwalificerend zijn aangemerkt met betrekking tot de, binnen de Oosterschelde vallende, Vogel- en
Habitatrichtlijngebieden.
3.2 Provinciaal beleid
Op 6 juli 2017 is het besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland houdende de Beleidsregels inzake
lozing van proceswater en storten van tarra in de Oosterschelde (nummer 17014114) gepubliceerd.
Middels deze beleidsregels wordt invulling gegeven aan de bevoegdheid van de van Gedeputeerde
Staten van Zeeland om vergunningen te verlenen op grond van art. 2.7, tweede lid van de Wet
natuurbescherming met betrekking tot het lozen van proceswater en het storten van tarra afkomstig van
de verwerking van tweekleppige weekdieren op de wal of in de oesterputten. Onder het lozen van
proceswater wordt tevens verstaan het leeg laten lopen van c.q. het lozen van water uit de oesterputten
in de Oosterschelde.
De beleidsregels kennen een trapsgewijze systematiek voor het beoordelen van vergunningplicht, namelijk:
• Voor partijen die afkomstig zijn uit gebieden die als veilig beschouwd worden (artikel 3), is geen
vergunning nodig. Proceswater mag onbehandeld geloosd worden en tarra mag zonder
vergunning gestort worden op de aangewezen stortlocaties (artikel 8);
• Een vergunning is noodzakelijk voor partijen die niet afkomstig zijn uit gebieden die als veilig
beschouwd worden, maar waar door middel van een schelpdier afhankelijke soorten
inventarisatie (SASI) is aangetoond dat er geen risico op de introductie van probleemsoorten
bestaat. Met deze vergunning mag proceswater onbehandeld geloosd worden (artikel 4) en tarra
mag gestort worden op de aangewezen stortlocaties (artikel 9);
• Een vergunning is noodzakelijk voor partijen die niet afkomstig zijn uit gebieden die als veilig
beschouwd worden en waarvoor geen schelpdier afhankelijke soorten inventarisatie beschikbaar
is. Proceswater mag alleen geloosd worden na behandeling in een getoetste behandelingsinstallatie en tarra moet afgevoerd worden naar een verwerkingsbedrijf.
Deze PB en bijbehorende vergunningaanvraag heeft betrekking op de tweede situatie: er zijn SASIs
uitgevoerd in de verschillende deelgebieden. Bovendien zal worden gewerkt volgens een controle- en
managementsplan van de sector, te weten het Schelpdier Import Monitoringsprotocol (SIMP). In
hoofdstuk 6 zal ingegaan worden op de inhoud van het SIMP en de conclusies van de uitgevoerde
SASIs.
3.3 Specifiek beleid verplaatsing van schelpdieren
Het beleid ten aanzien van het uitzaaien en uitzetten van schelpdieren in de Nederlandse kustwateren is
neergelegd in de brief van de minister van LNV aan de Tweede Kamer d.d. 30 juni 1997. Op grond van
deze Beleidslijn verleent de minister geen vergunning om schelpdieren afkomstig uit ecologisch niet
verwante gebieden te verplaatsen naar de Oosterschelde.
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In 2003 heeft de minister deze beleidslijn tijdelijk en partieel verruimd.
Het Beleidsbesluit Schelpdiervisserij 2005-20201 zegt over verplaatsing het volgende:
“Sinds 1997 is de Beleidslijn Verplaatsing Schelpdieren van kracht. Verplaatsing van schelpdieren
afkomstig uit ecologisch niet verwante gebieden (zgn. buiten boreale gebieden) naar de Oosterschelde is
in beginsel verboden. Als ecologisch verwante gebieden worden grofweg de landen aan de Noordzee
aangemerkt, zoals de oostkust van het Verenigd Koninkrijk.
In het najaar van 2003 is het voornoemde ‘verplaatsingsbeleid’ op basis van een uitspraak van de Raad
van State tijdelijk aangepast. Deze aanpassing resulteerde in een voorlopige uitbreiding van het
importgebied met wateren rond Ierland. Hierdoor werd de import naar de Oosterschelde mogelijk van
schelpdieren uit alle wateren van het Verenigd Koninkrijk en Ierland.
In het voorjaar 2004 heeft een groep wetenschappelijke experts zich gebogen over de bij de verplaatsing
van schelpdieren betrokken risico’s, hetgeen medio 2004 heeft geleid tot het rapport
“Deskundigenoordeel Verplaatsingsproblematiek Schelpdieren”2. De deskundigen zijn van oordeel dat de
in 2003 doorgevoerde uitbreiding van het importgebied ecologische risico’s met zich mee brengt.
Op basis van het deskundigenoordeel en de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de
toepassing van de Vogel- en habitatrichtlijn (HvJEG, 7 september 2004, zaak C-127/02) wordt de
openstelling van de importgebieden rond Ierland opnieuw bezien. Hierover is eind 2004 een besluit
genomen”.
Op 12 oktober 2007 informeerde de minister de Tweede Kamer over zijn beleidsvoornemens ten aanzien
van invasieve exoten en op 15 oktober 2007 is de Beleidsnota invasieve exoten gepubliceerd. Met de
beleidsnota is beoogd uitvoering te geven aan het Biodiversiteitsverdrag, waarin is bepaald dat de
deelnemende landen beleid ontwikkelen om introductie van soorten, die de inheemse flora en fauna of
ecosystemen kunnen bedreigen, te voorkomen. Uitgangspunt van de beleidsnota is het voorkomen,
elimineren en beheersen van invasieve exoten. De noodzaak om in te grijpen hangt af van aard en ernst
van de problemen die een exoot kan veroorzaken. Is niet met zekerheid vast te stellen of een soort zich
invasief in een introductiegebied kan manifesteren, dan zal een afweging over een eventueel ingrijpen
moeten worden gemaakt, waarbij het voorzorgsbeginsel leidend is.
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State stelt in de uitspraak van 8 februari 2012 in de
zaken 201003293/1/A4, 201005947/1/A4 en 201008464/1/A4 vast dat geïmporteerde schelpdieren alleen
in de Oosterschelde mogen worden uitgezaaid, indien vooraf uit een overeenkomstig het protocol
uitgevoerde SASI is gebleken dat in het productiegebied geen probleemsoorten voorkomen.
Het risico dat, ondanks de vooraf uitgevoerde SASI, toch probleemsoorten in de Oosterschelde
terechtkomen, wordt naar het oordeel van de Afdeling voldoende ondervangen door de in het protocol
beschreven monitoring en de daaraan gekoppelde maatregelen. De Afdeling heeft geen aanwijzingen dat
het protocol op dit punt niet is gebaseerd op de beste wetenschappelijke kennis ter zake. De
staatssecretaris heeft zich, gelet hierop in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat met naleving

1

Ministerie van LNV, Ruimte voor een zilte oogst. Beleidsbesluit Schelpdiervisserij 2005-2020. Den Haag, oktober
2004.
2
Deskundigenoordeel Verplaatsingsproblematiek Schelpdieren, Expertisecentrum LNV, juni 2004, nr 2004/301
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van de vergunningvoorschriften en toepassing van het protocol verzekerd is dat de natuurlijke kenmerken
van de Oosterschelde niet zullen worden aangetast.
In de zaak met nummer 20108799/R2 van 2 september 2011 is de voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting, van oordeel dat de
staatssecretaris zich op basis van de passende beoordelingen en het Schelpdierimport
Monitoringsprotocol van juli 2010 ervan heeft kunnen verzekeren dat het uitzaaien van schelpdieren
afkomstig uit de genoemde herkomstgebieden geen schadelijke gevolgen heeft voor de natuurlijke
kenmerken van de Oosterschelde. Hierbij is in aanmerking genomen dat wetenschappelijk gezien
redelijkerwijs geen twijfel mag bestaan dat een probleemsoort uit een herkomstgebied de natuurlijke
kenmerken van de Oosterschelde aantast, maar niet dat bij het verlenen van een vergunning ingevolge
de Nbw 1998 absolute zekerheid moet bestaan dat zich geen probleemsoort vestigt in de Oosterschelde.
Door middel van de aan de vergunningen verbonden voorschriften is gewaarborgd dat de import en het
uitzaaien van de schelpdieren plaatsvindt overeenkomstig het monitoringsprotocol van juli 2010 (NB:
inmiddels geupdate, laatste versie 2015).
Indien tijdens een inventarisatie in een exportgebied, of bij de lopende monitoring van schelpdieren bij
aankomst of via een betrouwbare externe bron een probleemsoort in het exportgebied wordt
aangetroffen, dan zal voor schelpdieren uit het desbetreffende gebied direct de quarantaineregeling gaan
gelden. Indien in het seizoen dat deze probleemsoort wordt ontdekt, reeds schelpdieren in de
Oosterschelde zijn uitgezaaid, dan zullen de desbetreffende percelen zo snel mogelijk worden
schoongevist. Ter zitting is van de zijde van de staatssecretaris benadrukt dat de SASI's door een
onafhankelijk deskundige worden uitgevoerd, waarbij de meest recente wetenschappelijke kennis omtrent
probleemsoorten wordt gehanteerd. Als een nieuwe probleemsoort wordt ontdekt, wordt de intensiteit van
de monitoring verhoogd.
In 2012 zijn de "Beleidsregels van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
van 6 juni 2012, nr. 267278, houdende vaststelling van beleidsregels inzake schelpdierverplaatsingen"
gepubliceerd.
In deze beleidsregels wordt verstaan onder probleemsoorten: een soort waarvan op basis van de best
beschikbare wetenschappelijke kennis kan worden aangenomen dat deze een significant negatief effect
kan hebben voor de instandhoudings-doelen van een Natura 2000-gebied.
3.4 Voorwaarden voor importen
In de “Beleidsregels van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 6 juni
2012, nr. 267278, houdende vaststelling van beleidsregels inzake schelpdierverplaatsingen” is
vastgelegd dat de minister voor het importeren en uitzaaien in de Oosterschelde van mariene
schelpdieren een vergunning op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 kan verlenen
als is voldaan aan de volgende voorwaarden:
• De vergunningaanvraag heeft betrekking op mariene schelpdieren afkomstig uit kustgebieden uit
OSPAR regio II (Noordzee) en regio III (Keltische zee).
• Er is aangetoond dat voldoende maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat
probleemsoorten levend in de Oosterschelde terecht kunnen komen.
• Er is gebruik gemaakt van een integrale risicobeoordeling en er zijn kritische beheerspunten
opgesteld in een control- en managementplan.
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•

Het control- en managementplan bevat een schelpdierafhankelijke-soorten inventarisatie van het
herkomstgebied waaruit blijkt dat er geen probleemsoorten voor het importgebied in het
herkomstgebied zijn aangetroffen.
• Van het control- en managementplan is een retrospectieve monitoring om te bewaken dat er toch
geen probleemsoorten zijn of worden geïntroduceerd in het importgebied.
• Indien uit de retrospectieve monitoring blijkt dat probleemsoorten of in potentie probleemsoorten
worden gevonden dan dienen er corrigerende maatregelen te worden genomen. Mogelijk te
nemen corrigerende maatregelen zijn in het plan vastgelegd.
Het in 3.2 genoemde Provinciale beleid volgt deze voorwaarden eveneens.
3.5 EU regelgeving met betrekking tot ziekten
De Beschikking van de Commissie van 23 mei 2003 (2003/390/EG) tot vaststelling van bijzondere
voorwaarden voor het in de handel brengen van soorten aquacultuurdieren die niet vatbaar zijn voor
bepaalde ziekten en van de producten daarvan, geeft onder andere aan dat oesters niet verantwoordelijk
worden beschouwd voor de overdracht van Bonamiosis (Bonamia ostreae) en Marteiliosis (Marteilia
refringens). Beide schelpdierziekten zijn bovendien in de Oosterschelde aanwezig.
De veterinairrechtelijke voorschriften voor het in de handel brengen van aquacultuurdieren en
aquacultuurproducten zijn vermeld in de Richtlijn 91/67/EEG van de Raad van 28 januari 1991, laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 98/45/EG.
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4. Beschrijving van het gebied
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.
De huidige Oosterschelde bestaat uit een complex geheel van kreken, onder water staande zandbanken,
droogvallende slikken en platen en begroeide, periodiek overstroomde schorren. Het gebied vormt,
samen met binnendijkse gebieden, een bijzonder rijk leefmilieu voor flora en fauna. Vooral de ondiepe
wateren en het intergetijdengebied zijn rijk aan ongewervelden, dat weer dient als voedsel voor vogels en
grotere zeedieren. De dagelijks droogvallende slikken en platen van de Oosterschelde zijn van groot
internationaal belang voor foeragerende watervogels, met name voor steltlopers, eendachtigen en
meeuwen.
De oppervlakte van het gebied Oosterschelde buitendijks bedraagt 351 km 2. Daarvan is 112,5 km 2
intergetijdegebied. De oppervlakte van Natura 2000 gebied Oosterschelde (inclusief binnendijkse
gebieden is 366 km².
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
4.1. Natuurlijke dynamiek
Een specifiek probleem van de Oosterschelde is de zogenaamde ‘zandhonger’ (Maldegem, 2005).
Door de bouw van de stormvloedkering is het natuurlijk evenwicht van de Oosterschelde verstoord. Het
getijvolume is vermindert en de huidige afmetingen van de geulen zijn aan deze afname nog niet
aangepast. Zolang de opvulling van de geulen niet is gerealiseerd en de Oosterschelde niet haar nieuwe
evenwicht heeft bereikt zal de Oosterschelde lijden aan “zandhonger”.
De platen en slikken in het getijdenbekken van de Oosterschelde zijn sedert het gereedkomen van de
Deltawerken onderhevig aan een proces van doorgaande erosie. Op vele plaatsen kalft de plaatrand af.
Van veel grotere betekenis is echter dat bijna overal de hoogte van de plaat en het slik afneemt. Volgens
gegevens van Rijkswaterstaat bedroeg de afname in hoogte van de Roggenplaat en de Galgenplaat in de
periode 1991 – 2001 respectievelijk 7-9 mm/jaar en 13-24 mm per jaar. Deze erosie treedt op tijdens
perioden van harde wind uit westelijke richting. Hierbij wordt door sterke golfwerking en windgedreven
stroming sediment opgewerveld en van de inter-getijdengebieden afgevoerd. Het meeste sediment wordt
vervolgens langs de rand van geulen, beneden de laagwaterlijn, afgezet. Door de aanleg van de
3

Gebiedendatabase ministerie EZ.
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Stormvloedkering en de Compartimenteringsdammen is de getijstroom in de Oosterschelde afgenomen.
Hierdoor is de vloedstroom veel minder in staat om zand vanuit de geulen op de plaat te voeren en aldus
het door golfwerking afgevoerde sediment op de plaat te compenseren. Dit alles is geen nieuws, het was
al voorzien in 1984, 2 jaar vóór het gereedkomen van de Stormvloedkering. Het proces van erosie leidt
tot een verlies aan inter-getijdengebied. Dit proces zal in de komende decennia niet stoppen of vertragen,
integendeel. Per jaar treedt er over het gehele Oosterscheldebekken op dit moment een verlies op van
ca. 50 ha., vooral door afkalving. Maar zodra de verlaging van de platen en slikken het niveau van
laagwater nadert, zal de snelheid waarmee het inter-getijdengebied afneemt snel toenemen.
In de Oosterschelde vindt aanzanding van de geulen plaats met gemiddeld 1 mln. m 3 per jaar. In de
rapportage Verlopend Tij van het RIKZ (RIKZ/2004.028) is berekend dat de ca. 30.000 ha oppervlakte
aan geulen van de Oosterschelde sinds de aanleg van de stormvloedkering gemiddeld met 1 dm zijn
verondiept. Het materiaal is afkomstig van de platen.

4.2. Instandhoudingsdoelstellingen
In het aanwijzingsbesluit (PDN/2009-118) worden de habitattypen en soorten genoemd, waarvoor het
gebied is aangewezen of die anderszins van belang zijn voor het gebied. Voor deze habitattypen en
soorten zijn instandhoudingsdoelstellingen vastgesteld. De instandhoudingsdoelstellingen staan in de
Nota van toelichting, behorend bij het aanwijzingsbesluit. Hieronder wordt een samenvatting van de
instandhoudingdoelstellingen gegeven:
De Oosterschelde is aangemeld in het kader van de Habitatrichtlijn op grond van het voorkomen van de
volgende habitats:
H1160
H1310A
H1320
H1330A
H1330B
H7140B

Grote baaien
Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)
Slijkgrasvelden
Schorren en zilte graslanden (buitendijks)
Schorren en zilte graslanden (binnendijks)
Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)

en de volgende habitatsoorten:
H1340
Noordse woelmuis
H1365
Gewone zeehond
De aanwijzing geldt voor de volgende vogelsoorten, welke worden beschermd op grond van artikel 4,
eerste lid, van Richtlijn 79/409/EEG:
A081
A137
A191
A194

Bruine Kiekendief
Bontbekplevier
Grote stern
Noordse Stern

A132
A138
A193
A195

Kluut
Strandplevier
Visdief
Dwergstern

De aanwijzing geldt voor de volgende trekkende vogelsoorten, welke worden beschermd op grond van
artikel 4, tweede lid, van Richtlijn 79/409/EEG:
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A004
A007
A026
A037
A045
A048
A051
A053
A056
A103
A130
A137
A140
A142
A144
A157
A161
A164

Dodaars
Kuifduiker
Kleine Zilverreiger
Kleine zwaan
Brandgans
Bergeend
Krakeend
Wilde eend
Slobeend
Slechtvalk
Scholekster
Bontbekplevier
Goudplevier
Kievit
Drieteenstrandloper
Rosse grutto
Zwarte ruiter
Groenpootruiter

A005
A017
A034
A043
A046
A050
A052
A054
A069
A125
A132
A138
A141
A143
A149
A160
A162
A169

Fuut
Aalscholver
Lepelaar
Grauwe gans
Rotgans
Smient
Wintertaling
Pijlstaart
Middelste Zaagbek
Meerkoet
Kluut
Strandplevier
Zilverplevier
Kanoet
Bonte strandloper
Wulp
Tureluur
Steenloper
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5. Mogelijke effecten van verwateren
Vanuit de Habitatrichtlijn zijn er mogelijk gevolgen voor het habitattype 1160 (Grote ondiepe baaien en
kreken). De bodemfauna en -flora is gerelateerd aan de bescherming van het habitattype 1160.
De overige in het concept aanwijzingsbesluit (gebiedendocument Oosterschelde) genoemde Habitattypen
(H1310, H1320, H1330 en H7140) bevinden zich alle buiten (of zeer hoog in) de getijdenzone. Het
verwateren van oesters heeft voor deze habitattypen geen directe gevolgen.
De Oosterschelde is voor een tweetal habitatsoorten aangewezen: de Gewone zeehond (H1365) en de
Noordse woelmuis (H1340).
De Oosterschelde heeft voor zeehonden een functie als voedsel- en verblijfgebied. Voor het vervullen
van deze functies zijn wadplaten met aanliggende diepe geulen van belang. Het werpen van jongen vindt
plaats op rustig gelegen platen.
De activiteiten vinden alleen plaats in de oesterputten of bij de verzendcentra binnen de bedrijven. De
oesterputten bevinden zich achter een dijk. In de nabijheid bevinden zich geen zandplaten waar
zeehonden zich vaak ophouden. Er vindt derhalve niet/nauwelijks verstoring van rustende zeehonden
plaats. Significant negatieve effecten op rustende zeehonden zijn derhalve uit te sluiten.
De Noordse woelmuis komt in het Natura 2000-gebied voor bij de zoetwater inlagen, met name in het
westelijk deel van de Oosterschelde. De soort is niet waargenomen in de buurt van Yerseke of de Kom
van de Oosterschelde (figuur 3). Het verspreidingsgebied van de soort bevindt zich op grote afstand van
de activiteit. Er is hierdoor niet/nauwelijks overlap van leefgebied van de Noordse woelmuis met de
activiteiten. Effecten op de Noordse woelmuis zijn daarom uit te sluiten.

Figuur 3: waarnemingen Noordse woelmuis 2012-2017 (telmee.nl)

5.1 Mogelijke effecten op habitat en habitatsoorten
De oesterputten fungeren al meer dan een eeuw als ‘natte pakhuizen’ voor de opslag en verwerking van
oesters. Tegenwoordig vindt veel opslag en verwerking ook bij de bedrijven plaats in verzendcentra, waar
de oesters in containers worden opgeslagen alvorens ze verder worden verwerkt.
De oesterputten en de verwerkende bedrijven liggen buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied
Oosterschelde. Er zijn derhalve geen significant negatieve effecten te verwachten op het habitattype
H1160 (grote, ondiepe kreken en baaien).
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Aangezien de activiteiten zich zullen beperken tot de oesterputten of de bedrijven, kunnen de volgende
effecten op habitats, habitatsoorten en vogels worden uitgesloten:
• Verontreiniging;
• Verandering dynamiek substraat;
• Mechanische effecten;
• Verandering populatiedynamiek;
• Verstoring of verlies oppervlakte
De oesterputten zijn al meer dan 100 jaar als zodanig in gebruik. Het aantal en de ligging ervan verandert
niet door deze import.
Aangezien de geïmporteerde oesters dezelfde soort (Ostrea edulis en Crassostrea gigas) zijn als de van
nature aanwezige oesters in de Oosterschelde, is een effect op de populatiedynamiek niet te verwachten.
De Nadere Effect Analyse fase II (NEA II) signaleert twee typen mogelijke resteffecten als gevolg van
uitzaai van schelpdieren uit Ierland en het Verenigd Koninkrijk in de Oosterschelde:
• Verstoring als gevolg van uitzaai van mosselen met de mosselschepen
• Effecten als gevolg van de introductie van een invasieve exoot
Verstoring als gevolg van uitzaai van mosselen met de mosselschepen is hier niet aan de orde.
Daarnaast zijn effecten mogelijk als gevolg van introductie van een probleemsoort. Deze effecten zijn
moeilijk te kwantificeren, maar ook niet eenvoudig te kwalificeren. Eventuele effecten zijn afhankelijk van
de soort, maar ook van het gebied waar het terecht komt. Met het importeren van schelpdieren kunnen
soorten meeliften die ongewenst zijn. In hoofdstuk 6 wordt hier nader op ingegaan.

5.2 Mogelijke effecten op vogels
De schelpdieren in de Oosterschelde vormen niet alleen een belangrijke productiefunctie voor de visserij,
maar zijn ook van belang als voedsel voor vogels. De natuurwaarden van de Oosterschelde hangen
deels samen met de beschikbaarheid van voldoende voedsel voor de vogels.
Het verwateren van geïmporteerde oesters in de oesterputten en bij de bedrijven heef geen invloed op de
verspreiding van de oesters in de Oosterschelde. Als gevolg van de activiteit zal geen verandering optreden
in het voedselaanbod voor vogels.
Broedvogels die broeden nabij de Yerseke (binnendijks) zijn o.a. de kluut, kokmeeuw, zwartkopmeeuw
en visdief (Strucker et al., 2016). De kokmeeuw en zwartkopmeeuw zijn geen doelsoort voor het Natura
2000-gebied Oosterschelde. Deze broedlocaties bevinden zich op ruime afstand (> 3,5 km) ten opzichte
van de oesterputten en bedrijven (b.v. in de Yerseke Moer, Vlaakse Moer en de Inlaag Kaarspolder).
Tussen de bedrijven en broedlocaties bevinden zich bovendien wegen en bebouwing.
Het doel voor kluut, bontbekplevier en visdief is behoud van de omvang en behoud kwaliteit van het
leefgebied. De doelaantallen worden op regioniveau momenteel gehaald. De bruine kiekendief (A081) en
slechtvalk (A103) foerageren in rietmoerassen en agrarische gebieden (zowel akkerland als grasland) en
bevinden zich hierdoor tevens buiten de werkingssfeer van de oesterbedrijven.
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6. Risico verbonden aan het verwateren van oesters
Met het transport van oesters naar Nederland worden ook andere organismen mee vervoerd. Er bestaat
een kans dat deze organismen het transport overleven en zich in de Oosterschelde weten te vestigen. Op
deze manier kunnen exoten in de Oosterschelde worden geïntroduceerd. Dit betreft soorten die Nederland
alleen kunnen bereiken door menselijk handelen. Deze soorten kunnen zich mogelijk invasief gaan
gedragen en zo het ecosysteem bedreigen (Gittenberger & Leewis, 2008), bijvoorbeeld door de
populatiegroottes van inheemse soorten terug te dringen. Sommige soorten vormen echter geen directe
bedreiging voor de inheemse flora en fauna, doordat ze geen wezenlijke invloed hebben op het gehele
ecosysteem.
In 2006 heeft Wageningen IMARES een risico analyse gemaakt m.b.t. het transport van mosselen naar de
Oosterschelde (Wijsman & Smaal, 2006). In dit rapport werd gesteld dat exoten met een potentieel
negatieve impact voor het lokale ecosysteem door mosseltransport in de Oosterschelde geïntroduceerd
zouden kunnen worden.
De afgelopen jaren is een aantal rapporten uitgebracht waarin op dit risico is ingegaan, zoals het rapport
van IMARES “Duurzame Schelpdiertransporten” (Wijsman & De Mesel, 2009). Ook zijn er inventarisaties
van exoten in de Nederlandse Waddenzee en Oosterschelde (Gittenberger, 2009; Gittenberger et al.,
2009), de 'exotensurvey' Oosterschelde (Gittenberger, 2010) en enkele specifieke risicobeoordelingen van
exoten (Gittenberger, 2008; 2010b; Wijsman & De Mesel, 2008; Wijsman & De Mesel, 2009).
De rapporten maken duidelijk dat introducties van invasieve exoten en probleemsoorten in de
Oosterschelde geregeld zijn voorgekomen (Wolff, 2005; Wijnhoven & Hummel, 2009). Deze introducties
van invasieve exoten en probleemsoorten in de Oosterschelde wordt niet alleen door schelpdiertransporten
veroorzaakt, maar bijvoorbeeld ook door scheepvaart (Wolff 2005).
De Vereniging van importeurs (VIS) laat sinds 2006 monsters uit mossel productie-gebieden controleren
op de aanwezigheid van probleemsoorten. Aan de hand van de resulterende soortenlijsten werd bepaald
of het uitzaaien van de buitenlandse schelpdieren in de Oosterschelde wel of niet risicovol was voor de
instandhoudingsdoelstellingen van dit ecosysteem.
Om het risico op de import van probleemsoorten met schelpdieren te minimaliseren heeft de VIS door
GiMaRIS een monitoring protocol laten opstellen: het Schelpdier import monitoring protocol (Gittenberger,
2015a).
Met de komst van dit importprotocol is de monitoring sterk geïntensiveerd ten opzichte van voorafgaande
jaren. Verder kunnen de risico’s op exoten door import van schelpdieren uit alle gebieden met dit protocol
worden onderzocht. Dit protocol zal eveneens gebruikt worden voor de importen van oesters.
Het Schelpdier import monitoring protocol (SIMP) richt zich niet op het tegenhouden van de import van alle
soorten. Het richt zich op het stoppen van soorten die tussen de schelpdieren in het exportgebied
voorkomen en die een reëel probleem kunnen veroorzaken voor het importgebied. Afhankelijk van de
monitoringresultaten wordt bepaald, op basis van de in het protocol genoemde grenswaarden, welke
maatregelen er genomen dienen te worden om de risico’s te minimaliseren.
Kern van het protocol is dat twee soortenlijsten voor elk exportgebied worden opgebouwd, bijgehouden en
over de tijd geoptimaliseerd aan de hand van de doorlopende monitoring. Lijst 1 betreft de lijst van soorten
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die tussen, op of onder de schelpdieren leven in het herkomstgebied. Lijst 2 bevat de soorten waarvan
levende exemplaren tussen de geïmporteerde schelpdieren zijn aangetroffen die in Nederland aankomen.
De tweede lijst bevat een deel van de eerste lijst. Het risico wordt bepaald door de soorten op deze twee
lijsten. De monitoring richt zich dan ook op de soorten die levend meekomen.
Hieronder wordt per het gebied waarvoor de vergunning wordt aangevraagd een overzicht gegeven van
lijst 1, als bedoeld in het Schelpdier import monitoringsprotocol. Aangezien dit een eerste aanvraag betreft,
is voor de betreffende gebieden nog geen lijst 2 beschikbaar.
Van de uitheemse soorten wordt aangegeven, gebaseerd op de best wetenschappelijke kennis, of zij
mogelijk invasief gedrag zullen vertonen. Van de uitheemse soorten op lijst 1 is nagegaan wat hun potentie
is om Nederland op natuurlijke wijze te bereiken. (Gittenberger en Gittenberger, 2010)
Van de op Lijst 1 geplaatste soorten wordt verder aangegeven of zij als probleemsoort worden aangemerkt
als bedoeld in het Schelpdier import monitorings protocol.
In deze passende beoordeling worden de onderstaande definities gehanteerd:
Inheems:
Uitheems:
Exoot:

Gevestigde exoot:
Invasieve exoot:
Soort:
Probleemsoort:

van nature voorkomend in een geografisch bepaald gebied.
van nature niet voorkomend in een geografisch bepaald gebied.
een uitheems(e) dier, plant, schimmel of micro-organisme, die een gebied niet op
eigen kracht kan bereiken maar daar alleen door menselijk handelen terecht kan
komen of is gekomen.
een exoot die zich in een gebied duurzaam voortplant.
een gevestigde exoot die zich vanuit het vestigingsgebied verder verspreid en een
bedreiging kan vormen voor de biodiversiteit.
een op basis van gezamenlijke kenmerken geïdentificeerde groep van individuen
die in de wetenschappelijke taxonomische literatuur als soort is beschreven.
een soort waarvan op basis van de best beschikbare wetenschappelijke kennis
kan worden aangenomen dat deze een negatieve impact kan hebben op de
instandhoudingsdoelen van een Natura 2000-gebied.

6.1 Achill
Bij de SASI op 21, 22 en 23 juli 2016 in Achill (zie bijlage 1), zijn oesters (Crassostrea gigas) bemonsterd
van verschillende leeftijden. De oesters in de bemonsterde gebieden bevonden zich in zakken bevestigd
op tafels in de litorale zone van de baai.
In totaal zijn bij de SASI in Achill 40 soorten gevonden bij de oesters (zie bijlage 2) in 120 monsters
(Gittenberger et al., 2016a).
Van de gevonden soorten zijn er 7 uitheems voor Nederland.
Dit betreffen de algen Cystoseira tamariscifolia, Neosiphonia elongella en Spermatochnus paradoxus, de
zakpijpen Botrylloides violaceus en Didemnum vexillum, de zeepok Austrominius modestus en de
tweekleppige Mimachlamys varia.
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De algen Cystoseira tamariscifolia, Neosiphonia elongella en Spermatochnus paradoxus zijn allen
inheems in Noord West Europa, maar uitheems voor Nederland. C. tamariscifolia komt voor langs de
west kust van Afrika vanaf Marocco tot in Europa vanaf Portugal tot aan Engeland en Ierland (Guiry &
Guiry, 2016). N. elongella komt voor vanaf de Middellandse zee en langs de Atlantische kust van
Frankrijk en rondom de Britse eilanden tot in het Kattegat langs de Deense kust (Guiry & Guiry, 2016;
Maggs & Hommersand, 1993; Lundsteen et al., 2008). De alg Spermatochnus paradoxus is inheems in
Noord West Europa, maar uitheems voor Nederland. De soort komt wereldwijd voor en heeft in Europa
een verspreidingsgebied van de Adriatische en Middellandse zee tot in Scandinavië (Guiry & Guiry,
2016). Vanuit hun verspreidingsgebieden kunnen deze algen soorten de Nederlandse wateren goed op
natuurlijke wijze bereiken. Dit blijkt ook uit materiaal wat langs de Nederlandse kusten wordt gevonden
(Stegenga & Mol, 1983). Waarschijnlijk is het Nederlandse milieu ongeschikt voor deze algensoorten om
zich goed te kunnen vestigen. Gittenberger & Gittenberger (2010) bespreken dit in meer detail. Het kan
bij deze uitheemse soorten niet helemaal worden uitgesloten dat ze zich nergens lokaal in Nederland
hebben gevestigd of vaker aanspoelen. Het betreffen immers soorten die maar weinig mensen kunnen
identificeren.
De bonte mantel Mimachlamys varia komt voor langs de westkust van Afrika en in Europa vanaf van de
Middellandse Zee tot aan Noorwegen (de Bruyne & de Boer, 2008). In de Noordzee is de schelp alleen
autochtoon bekend van Helgoland (de Bruyne, 2004). De soort kan Nederland dus goed bereiken op
natuurlijke wijze, en wordt dan ook aangespoeld langs de Nederlandse kust gevonden (de Bruyne & de
Boer, 2008).
De Nieuw Zeelandse zeepok Austrominius modestus en de zakpijpen Botrylloides violaceus en
Didemnum vexillum zijn exoten. Deze soorten komen al sinds lange tijd gevestigd in Nederland voor
(Wolff, 2005, Gittenberger, 2009). Hun import vormt daarom geen additief risico.
In conclusie wordt geen van de 40 soorten die zijn aangetroffen tijdens de SASI in Achill, Ierland, geacht
een probleemsoort (Bleker, 2012) te zijn binnen het Schelpdier import monitoring protocol (Gittenberger,
2015a).

6.2 Ardara
Bij de SASI op 28 juni 2016 in Ardara (zie bijlage 1), zijn oesters (Crassostrea gigas) bemonsterd van
verschillende leeftijden. De oesters in het bemonsterde gebied bevonden zich in zakken bevestigd op tafels
in de litorale zone van de baai.
In totaal zijn bij de SASI in Ardara 19 soorten gevonden bij de oesters (zie bijlage 2) in 70 monsters
(Gittenberger et al., 2016b).
Van de gevonden soorten is er één uitheems voor Nederland.
Dit betreft de Nieuw Zeelandse zeepok Austrominius modestus. Deze exoot komt al lange tijd gevestigd in
Nederland voor (Wolff, 2005). Import van deze soort vormt daarom geen additief risico.
In conclusie wordt geen van de 19 soorten die zijn aangetroffen tijdens de SASI in Ardara, Ierland, geacht
een probleemsoort (Bleker, 2012) te zijn binnen het Schelpdier import monitoring protocol (Gittenberger,
2015a).
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6.3 Ballinakill
Bij de SASI op 8 juli 2016 in Ballinakill (zie bijlage 1), zijn oesters (Crassostrea gigas) bemonsterd van
verschillende leeftijden. De oesters in de bemonsterde gebieden bevonden zich in zakken bevestigd op
tafels in de litorale zone van de baai.
In totaal zijn bij de SASI in Ballinakill 28 soorten gevonden bij de oesters (zie bijlage 2) in 62 monsters
(Gittenberger et al., 2016c).
Van de gevonden soorten zijn er 5 uitheems voor Nederland.
Dit betreffen de alg Spermatochnus paradoxus, de Nieuw Zeelandse zeepok Austrominius modestus en
de zakpijpen Aplidium glabrum, Botrylloides violaceus en Didemnum vexillum.
De alg Spermatochnus paradoxus is inheems in Noord West Europa, maar uitheems voor Nederland. De
soort komt wereldwijd voor en heeft in Europa een verspreidingsgebied van de Adriatische en
Middellandse zee tot in Scandinavië (Guiry & Guiry, 2016). Vanuit dit verspreidingsgebied kan de soort
de Nederlandse wateren goed op natuurlijke wijze bereiken. Waarschijnlijk is het Nederlandse milieu
ongeschikt om zich goed te kunnen vestigen. Gittenberger & Gittenberger (2010) bespreken dit in meer
detail. Het kan bij deze uitheemse soort niet helemaal worden uitgesloten dat hij zich nergens lokaal in
Nederland heeft gevestigd of vaker aanspoelt. Het betreft immers een soort die maar weinig mensen kunnen identificeren.
De Nieuw-Zeelandse zeepok Austrominius modestus en de zakpijpen Aplidium glabrum, Botrylloides
violaceus en Didemnum vexillum zijn exoten. Deze soorten komen al sinds lange tijd gevestigd in
Nederland voor (Wolff, 2005, Gittenberger, 2009). De import van individuen van deze soorten vormt
daarom geen additief risico.
In conclusie wordt geen van de 28 soorten die zijn aangetroffen tijdens de SASI in Ballinakill, Ierland,
geacht een probleemsoort (Bleker, 2012) te zijn binnen het Schelpdier import monitoring protocol
(Gittenberger, 2015a).

6.4 Carlingford
Bij de SASI op 7 juli 2016 in Carlingford (zie bijlage 1), zijn oesters (Crassostrea gigas) bemonsterd van
verschillende leeftijden. De oesters in het bemonsterde gebied bevonden zich in zakken bevestigd op
tafels in de litorale zone van de baai.
In totaal zijn bij de SASI in Carlingford 30 soorten gevonden bij de oesters (zie bijlage 2) in 70 monsters
(Gittenberger et al., 2016d).
Van de gevonden soorten zijn er 7 uitheems voor Nederland. Dit betreffen de algen Bonnemaisonia
asparagoides, Desmarestia aculeata, Plumaria plumosa, Rhodomela confervoides, Sargassum muticum
en Spermatochnus paradoxus en de Nieuw Zeelandse zeepok Austrominius modestus.
De algen B. asparagoides, D. aculeata, P. plumosa, R. confervoides en S. paradoxus zijn allen inheems
in Noord West Europa, maar uitheems voor Nederland. B. asparagoides, P. plumosa en R. confervoides
hebben een verspreidingsgebied in Europa van Spanje en de Britse eilanden tot aan Scandinavië (Guiry
& Guiry, 2016). D. aculeata komt voor in de hele Noord Atlantische Oceaan en de Noord Stille Oceaan
(Guiry & Guiry, 2016). S. paradoxus komt wereldwijd voor en heeft in Europa een verspreidingsgebied
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van de Adriatische en Middellandse zee tot in Scandinavië (Guiry & Guiry, 2016). Vanuit hun
verspreidingsgebieden kunnen deze soorten de Nederlandse wateren goed op natuurlijke wijze bereiken.
Dit blijkt ook uit aangespoeld materiaal wat langs de Nederlandse kusten wordt gevonden (Stegenga,
2014, Stegenga & Mol, 1983). Waarschijnlijk is het Nederlandse milieu ongeschikt om zich goed te
kunnen vestigen. Gittenberger & Gittenberger (2010) bespreken dit in meer detail. Het kan bij deze
uitheemse soorten niet helemaal worden uitgesloten dat zij zich nergens lokaal in Nederland hebben
gevestigd of vaker aanspoelen. Het betreffen immers soorten die maar weinig mensen kunnen
identificeren.
Het Japanse bessenwier Sargassum muticum en de Nieuw-Zeelandse zeepok Austrominius modestus
zijn exoten. Deze soorten komen al sinds lange tijd gevestigd in Nederland voor (Wolff, 2005,
Gittenberger, 2009). Import van individuen van deze soorten vormt daarom geen additief risico.
In conclusie wordt geen van de 30 soorten die zijn aangetroffen tijdens de SASI in Carlingford, Ierland,
geacht een probleemsoort (Bleker, 2012) te zijn binnen het Schelpdier import monitoring protocol
(Gittenberger, 2015a).

6.5 Clarenbridge
Bij de SASI op 7 juli 2016 in Clarenbridge (zie bijlage 1), zijn oesters (Crassostrea gigas) bemonsterd van
verschillende leeftijden. De oesters in het bemonsterde gebied bevonden zich in zakken bevestigd op
tafels in de litorale zone van de baai.
In totaal zijn bij de SASI in Clarenbridge 22 soorten gevonden bij de oesters (zie bijlage 2) in 60 monsters
(Gittenberger et al., 2016e).
Onder de gevonden soorten bevond zich één exoot, de Nieuw Zeelandse zeepok Austrominius modestus. Deze soort komt al sinds lange tijd gevestigd in Nederland voor (Wolff, 2005, Gittenberger, 2009).
Import van individuen van de soort vormt daarom geen additief risico.
In conclusie wordt geen van de 22 soorten die zijn aangetroffen tijdens de SASI in Clarenbridge, Ierland,
geacht een probleemsoort (Bleker, 2012) te zijn binnen het Schelpdier import monitoring protocol
(Gittenberger, 2015a).

6.6 Clew Bay
In 2012 is een eerste SASI uitgevoerd. In totaal zijn bij deze SASI bij Clew Bay 34 soorten gevonden bij
de oesters (Crassostrea gigas) in 85 monsters. Er zijn hierbij geen probleemsoorten gevonden(Gittenberger et al., 2012a).
In 2015 is opnieuw een SASI uitgevoerd. Bij de SASI op 28 en 29 juli 2015 in Clew Bay (zie bijlage 1),
zijn oesters (Crassostrea gigas) bemonsterd van verschillende leeftijden. De oesters in de bemonsterde
gebieden bevonden zich in zakken bevestigd op tafels in de litorale zone van de baai.
In totaal zijn bij de SASI in Clew Bay 24 soorten gevonden bij de oesters (zie bijlage 2) in 85 monsters
(Gittenberger et al., 2015b).
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Van de gevonden soorten zijn er 3 uitheems voor Nederland. Dit betreffen twee uitheemse algen en een
zeepok.
De Nieuw Zeelandse zeepok Austrominius modestus is een exoot die al lange tijd gevestigd in Nederland
voorkomt (Wolff, 2005). Import van deze soort vormt daarom geen additief risico.
De twee algen Desmarestia aculeata en Dictyosiphon foeniculaceus zijn beide inheems in Noord West
Europa, maar uitheems voor Nederland.
D. aculeata komt voor in de Noord Atlantische Oceaan en de Noord Stille Oceaan (Guiry & Guiry, 2015).
Langs de Europese kust komt de soort voor van Portugal tot aan Scandinavië en Spitsbergen. (Araujo et
al., 2009; Athanasiadis, 1996; Vinogradova, 1995).
D. foeniculaceus komt wereldwijd voor op het Noordelijk halfrond. In Europa komt de soort voor vanaf
Frankrijk en de Britse eilanden tot aan IJsland, de Scandinavische kusten en Spitsbergen (Guiry & Guiry,
2015). Vanuit hun verspreidingsgebieden kunnen deze soorten de Nederlandse wateren goed op
natuurlijke wijze bereiken. Dit blijkt ook uit aangespoeld materiaal wat langs de Nederlandse kusten wordt
gevonden (Stegenga, 2014; Stegenga & Mol, 1983).
Waarschijnlijk is het Nederlandse milieu ongeschikt voor deze algensoorten om zich goed te kunnen
vestigen. Gittenberger & Gittenberger (2010) bespreken dit in meer detail. Het kan bij deze uitheemse
soorten niet helemaal worden uitgesloten dat ze zich nergens lokaal in Nederland hebben gevestigd of
vaker aanspoelen. Het betreffen immers soorten die maar weinig mensen kunnen identificeren.
In conclusie wordt geen van de 24 soorten die zijn aangetroffen tijdens de SASI in Clew Bay, Ierland,
geacht een probleemsoort (Bleker, 2012) te zijn binnen het Schelpdier import monitoring protocol
(Gittenberger, 2015a).

6.7 Drumcliff
Bij de SASI op 30 juni 2016 in Drumcliff (zie bijlage 1), zijn oesters (Crassostrea gigas) bemonsterd van
verschillende leeftijden. De oesters in het bemonsterde gebied bevonden zich in zakken bevestigd op
tafels in de litorale zone van de baai.
In totaal zijn bij de SASI in Drumcliff 34 soorten gevonden bij de oesters (zie bijlage 2) in 66 monsters
(Gittenberger et al., 2016f).
Van de gevonden soorten zijn er 6 uitheems voor Nederland. Dit betreffen de algen Brongniartella byssoides, Osmundea hybrida, Sargassum muticum en Spermatochnus paradoxus, het mosdiertje Amathia
gracilis en de Nieuw Zeelandse zeepok Austrominius modestus.
De algen B. byssoides, O. hybrida en S. paradoxus zijn inheems in Noord West Europa, maar uitheems
voor Nederland.
B. byssoides komt in Europa van Spanje en de Britse eilanden tot aan Scandinavië en in Helgoland
(Guiry & Guiry, 2016; Maggs & Hommersand, 1993).
O. hybrida heeft een natuurlijke verspreidingsgebied van de kust van Afrika tot aan het zuid westen van
de Britse eilanden (Maggs & Hommersand, 1993).
S. paradoxus komt wereldwijd voor en heeft in Europa een verspreidingsgebied van de Adriatische en
Middellandse zee tot in Scandinavië (Guiry & Guiry, 2016).
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Vanuit hun verspreidingsgebieden kunnen de soorten de Nederlandse wateren goed op natuurlijke wijze
bereiken. Dit blijkt ook uit aangespoeld materiaal wat langs de Nederlandse kusten wordt gevonden
(Stegenga, 2015; Stegenga & Mol, 1983). Waarschijnlijk is het Nederlandse milieu ongeschikt om zich
goed te kunnen vestigen. Gittenberger & Gittenberger (2010) bespreken dit in meer detail. Het kan bij
deze uitheemse soorten niet helemaal worden uitgesloten dat zij zich nergens lokaal in Nederland
hebben gevestigd of vaker aanspoelen. Het betreffen immers soorten die maar weinig mensen kunnen
identificeren.
Het mosdiertje Amathia gracilis is inheems voor noord west Europa en komt oorspronkelijk voor vanaf
Spanje tot rondom de Britse eilanden (Bock, 2015). In Nederland is de soort met name gevestigd te
vinden in jachthavens in de Oosterschelde en Waddenzee (Blauwe, 2009; Wijsman & Mesel, 2009).
Het Japanse bessenwier Sargassum muticum en de Nieuw-Zeelandse zeepok Austrominius modestus
betreffen exoten die al sinds lange tijd gevestigd in Nederland voor komen (Wolff, 2005, Gittenberger,
2009). Import van individuen van deze soorten vormt daarom geen additief risico.
In conclusie wordt geen van de 34 soorten die zijn aangetroffen tijdens de SASI in Drumcliff, Ierland,
geacht een probleemsoort (Bleker, 2012) te zijn binnen het Schelpdier import monitoring protocol
(Gittenberger, 2015a).

6.8 Dungloe
Bij de SASI op 1 juli 2016 in Dungloe (zie bijlage 1), zijn oesters (Crassostrea gigas) bemonsterd van
verschillende leeftijden. De oesters in het bemonsterde gebied bevonden zich in zakken bevestigd op
tafels in de litorale zone van de baai.
In totaal zijn bij de SASI in Dungloe 21 soorten gevonden bij de oesters (zie bijlage 2) in 84 monsters
(Gittenberger et al., 2016g).
Van de gevonden soorten zijn er 3 uitheems voor Nederland. Dit betreffen de algen Myriactula rivulariae
en Spermatochnus paradoxus en de Nieuw Zeelandse zeepok Austrominius modestus.
De algen M. rivulariae en S. paradoxus zijn inheems in Noord West Europa, maar uitheems voor
Nederland. M. rivulariae heeft een verspreidingsgebied in Europa rond de Middellandse zee tot aan de
Britse eilanden (Guiry & Guiry, 2016).
S. paradoxus komt wereldwijd voor en heeft in Europa een verspreidingsgebied van de Adriatische en
Middellandse zee tot in Scandinavië (Guiry & Guiry, 2016).
Vanuit hun verspreidingsgebieden kunnen deze soorten de Nederlandse wateren goed op natuurlijke
wijze bereiken. Waarschijnlijk is het Nederlandse milieu ongeschikt om zich goed te kunnen vestigen.
Gittenberger & Gittenberger (2010) bespreken dit in meer detail. Het kan bij deze uitheemse soorten niet
helemaal worden uitgesloten dat zij zich nergens lokaal in Nederland hebben gevestigd of aanspoelen.
Het betreffen immers soorten die maar weinig mensen kunnen identificeren.
De Nieuw-Zeelandse zeepok Austrominius modestus is een exoot. Deze soort komt al sinds lange tijd
gevestigd in Nederland voor (Wolff, 2005, Gittenberger, 2009). Import van individuen van deze soort
vormt daarom geen additief risico.
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In conclusie wordt geen van de 21 soorten die zijn aangetroffen tijdens de SASI in Dungloe, Ierland,
geacht een probleemsoort (Bleker, 2012) te zijn binnen het Schelpdier import monitoring protocol
(Gittenberger, 2015a).

6.9 Killala
Bij de SASI op 25 juni 2016 in Killala (zie bijlage 1), zijn oesters (Crassostrea gigas) bemonsterd van
verschillende leeftijden. De oesters in het bemonsterde gebied bevonden zich in zakken bevestigd op
tafels in de litorale zone van de baai.
In totaal zijn bij de SASI in Killala 22 soorten gevonden bij de oesters (zie bijlage 2) in 80 monsters
(Gittenberger et al., 2016h).
Van de gevonden soorten zijn er 3 uitheems voor Nederland. Dit betreffen de algen Sargassum muticum
en Spermatochnus paradoxus en de zeepok Austrominius modestus.
De alg Spermatochnus paradoxus is inheems in Noord West Europa, maar uitheems voor Nederland. De
soort komt wereldwijd voor en heeft in Europa een verspreidingsgebied van de Adriatische en
Middellandse zee tot in Scandinavië (Guiry & Guiry, 2016).
Vanuit dit verspreidingsgebied kan de soort de Nederlandse wateren goed op natuurlijke wijze bereiken.
Waarschijnlijk is het Nederlandse milieu ongeschikt om zich goed te kunnen vestigen. Gittenberger &
Gittenberger (2010) bespreken dit in meer detail. Het kan bij deze uitheemse soort niet helemaal worden
uitgesloten dat hij zich nergens lokaal in Nederland heeft gevestigd of vaker aanspoelt. Het betreft
immers een soort die maar weinig mensen kunnen identificeren.
Het Japanse bessenwier Sargassum muticum en de Nieuw-Zeelandse zeepok Austrominius modestus
zijn exoten. Beide soorten komen al sinds lange tijd gevestigd in Nederland voor (Wolff, 2005). Import van
deze soorten vormt daarom geen additief risico.
In conclusie wordt geen van de 22 soorten die zijn aangetroffen tijdens de SASI in Killala, Ierland, geacht
een probleemsoort (Bleker, 2012) te zijn binnen het Schelpdier import monitoring protocol (Gittenberger,
2015a).

6.10 Lough Foyle
In 2012 is een eerste SASI uitgevoerd. In totaal zijn bij deze SASI bij Lough Foyle 98 soorten gevonden
bij de oesters (Crassostrea gigas) in 71 monsters. Er zijn hierbij geen probleemsoorten gevonden
(Gittenberger et al., 2012b).
In 2015 is opnieuw een SASI uitgevoerd. Tijdens deze SASI op 31 juli en 2 augustus 2015 in Lough Foyle
(zie bijlage 1) zijn oesters (Ostrea edulis) bemonsterd van verschillende leeftijden.
In totaal zijn bij de SASI in Lough Foyle 108 soorten gevonden bij de oesters (zie bijlage 2) in 69
monsters (Gittenberger et al., 2015c).
Van de gevonden soorten zijn er 24 uitheems voor Nederland. Onder de uitheemse soorten bevinden
zich 6 exoten.
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Deze exoten betreffen de alg Dasysiphonia japonica, de zakpijpen Aplidium glabrum en Didemnum
vexillum de Nieuw Zeelandse zeepok Austrominius modestus, de slak Teredo navalis en de spons
Haliclona xena. Dit zijn geen probleem soorten voor Nederland aangezien deze soorten zich al in
Nederland hebben gevestigd (Gittenberger, 2009; Wolff, 2005). Dit geldt ook voor de uitheemse slak
Gibbula cineraria (Gittenberger, 2004) en de uitheemse spons Hymeniacidon perlevis (Gittenberger et al.,
2012). Hun import vormt daarom geen additief risico.
De algen Alaria esculenta, Arthrocladia villosa, Cryptopleura ramosa, Delesseria sanguinea, Desmarestia
aculeata, Dilsea carnosa, Furcellaria lumbricalis, Heterosiphonia plumosa, Palmaria palmata, Phyllophora
crispa, Plocamium cartilagineum, Sporochnus pedunculatus zijn allen uitheems voor Nederland, maar
inheems voor Noord West Europa. D. aculeata komt voor in de Noord Atlantische Oceaan en de Noord
Stille Oceaan (Guiry & Guiry, 2015).
A. villosa, C. ramosa, D. carnosa, D. sanguinea, F. lumbricalis, H. plumosa, P. crispa, P palmata, P.
cartilagineum en S. pedunculatus hebben een verspreidingsgebied in Europa van Spanje en de Britse
eilanden tot aan Scandinavië (Guiry & Guiry, 2015; Maggs & Hommersand, 1993; Ardre, 1970;
Athanasiadis, 1996; Rueness 1997).
A. esculenta komt voor van Frankrijk tot aan Noorwegen (Feldmann 1954; Widdowson 1971). Vanuit hun
verspreidingsgebieden kunnen deze soorten de Nederlandse wateren goed op natuurlijke wijze bereiken.
Dit blijkt ook uit aangespoeld materiaal wat langs de Nederlandse kusten wordt gevonden (Stegenga,
2014, Stegenga & Mol, 1983; Ruijter, 2009; Verkuil, 1994). Waarschijnlijk is het Nederlandse milieu
ongeschikt voor deze algensoorten om zich goed te kunnen vestigen. Gittenberger & Gittenberger (2010)
bespreken dit in meer detail. Het kan bij deze uitheemse soorten niet helemaal worden uitgesloten dat ze
zich nergens lokaal in Nederland hebben gevestigd of vaker aanspoelen. Het betreffen immers soorten
die maar weinig mensen kunnen identificeren.
Het mosdiertje Eucratea loricata komt wereldwijd voor en komt lokaal algemeen voor langs de kusten van
de Britse eilanden. (Hayward & Ryland, 1998). Hoewel de soort rond 1900 vastzittend werd gevonden in
Nederland, en er sindsdien regelmatig meldingen zijn geweest van aangespoeld materiaal (De Blauwe,
2009), geven Faasse & De Blauwe (2009) aan dat de soort waarschijnlijk niet autochtoon in Nederland
voorkomt.
Ook de voor Nederland uitheemse hydroid Nemertesia antennina is inheems voor Europa met een
verspreidingsgebied vanaf Noordwest Afrika, langs de Europese kust tot in IJsland (Hayward & Ryland,
1995). Hydroidpoliepen kunnen zich langs de Europese kusten verspreiden via hun kwalstadium of
vastgehecht aan drijvende objecten.
Nemertesia antennina is dan ook goed in staat Nederland op natuurlijke wijze te bereiken. De soort wordt
dan ook regelmatig langs de Nederlandse kusten aangespoeld gevonden (Verkuil, 1989; Vervoort &
Faasse, 2009; De Ruijter, 2009) en werd lang geleden ook al eens levend aangetroffen op de Haakse
gronden (Funke, 1918) en in de Oosterschelde (van Rees, 1884).
De zeepok Balanus balanus is vooral algemener te vinden in de diepere gedeeltes van de noordelijke
Noordzee (Huwae, 1985; Kerckhof, 2002). In Nederland spoelen levende exemplaren geregeld aan op
drijvende objecten. Nabij Schone Waardin in de Westerschelde is Balanus balanus ook al eens
autochtoon aangetroffen (Faasse, 1990).
De Europese oesterboorder Ocenebra erinaceus is ook inheems voor Europa en komt voor in de
Middellandse Zee en in de Atlantische Oceaan vanaf noord Afrika tot aan de Britse eilanden (Lützen et
al., 2012). Hoewel de soort niet autochtoon lijkt voor te komen langs de zuidoostelijke Noordzeekust
worden exemplaren met hun eieren wel aangetroffen op de oesters in de Oosterschelde en op drijvende
voorwerpen zoals wulkeieren en wieren langs de Nederlandse kust. In tegenstelling tot andere
oesterboorder soorten die geen planktonisch stadium hebben heeft de Europese oesterboorder dat wel
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(Gibbs, 1996) en kan zich daarom een stuk beter op natuurlijke wijze verspreiden (Lützen et al., 2012).
De kans dat deze soort zich zal vestigen buiten zijn verspreidingsgebied is echter klein, aangezien Ocenebra erinaceus erg gevoelig is voor koudere temperaturen (Lützen et al., 2012). Dit heeft er in het
verleden bijna voor gezorgd dat de populaties langs de Britse Noordzee kust zijn uitgestorven (Orton,
1929; Mistakidis & Hancock, 1955; Crisp, 1964). Om dezelfde reden is de kans ook klein dat Ocenebra
erinaceus zich ooit permanent zal vestigen in Nederlandse wateren (Lützen et al., 2012; Faasse &
Ligthart, 2009).
In conclusie wordt geen van de 108 soorten die zijn aangetroffen tijdens de SASI in Lough Foyle, geacht
een probleemsoort (Bleker, 2012) te zijn binnen het Schelpdier import monitoring protocol (Gittenberger,
2015a).

6.11 Lough Swilly
In 2012 is een eerste SASI uitgevoerd. In totaal zijn bij deze SASI bij Lough Swilly 85 soorten gevonden
bij de oesters (Crassostrea gigas) in 78 monsters. Er zijn hierbij geen probleemsoorten gevonden
(Gittenberger et al., 2012c).
In 2015 is opnieuw een SASI uitgevoerd. Tijdens deze SASI op 30 juli 2015 in Lough Swilly (zie bijlage 1)
zijn oesters (Ostrea edulis) bemonsterd van verschillende leeftijden.
In totaal zijn bij de SASI in Lough Swilly 86 soorten gevonden bij de oesters (zie bijlage 2) in 64 monsters
(Gittenberger et al., 2015d).
Van de gevonden soorten zijn er 16 uitheems voor Nederland. Onder de uitheemse soorten bevinden
zich 6 exoten. Deze exoten betreffen de alg Antithamnionella spirographidis, de zakpijpen Aplidium
glabrum, Botrylloides violaceus en Didemnum vexillum, de Nieuw Zeelandse zeepok Austrominius
modestus en de Japanse oester Crassostrea gigas. Dit zijn geen probleemsoorten voor Nederland
aangezien deze soorten zich al in Nederland hebben gevestigd (Gittenberger, 2009; Wolff, 2005). Dit
geldt ook voor de uitheemse slak Gibbula cineraria (Gittenberger, 2004) en de uitheemse sprons
Hymeniacidon perlevis (Gittenberger et al., 2012). Hun import vormt daarom geen additief risico.
De algen Chylocladia verticillata, Osmundea hybrida en Pterosiphonia pinnulata zijn allen uitheems voor
Nederland, maar inheems voor Noord West Europa. C. verticillata komt in Europa voor vanaf de
Middellande zee en rondom de Britse eilanden, tot aan Noorwegen (Irvine, 1983; Ardré, 1970;
Athanasiadis, 1996). O. hybrida heeft een natuurlijke verspreidingsgebied van de kust van Afrika tot aan
het zuid westen van de Britse eilanden (Maggs & Hommersand, 1993). P. pinnulata komt in Europa voor
in de Middellandse zee en langs de Atlantische kust van Portugal tot en met de Britse eilanden (Maggs &
Hommersand, 1993). Vanuit hun verspreidingsgebieden kunnen deze soorten de Nederlandse wateren
goed op natuurlijke wijze bereiken. Dit blijkt ook uit aangespoeld materiaal wat langs de Nederlandse
kusten wordt gevonden (Stegenga & Mol, 1983; Verkuil, 1995; Stegenga 2015). Waarschijnlijk is het
Nederlandse milieu ongeschikt voor deze algensoorten om zich goed te kunnen vestigen. Gittenberger &
Gittenberger (2010) bespreken dit in meer detail. Het kan bij deze uitheemse soorten niet helemaal
worden uitgesloten dat ze zich nergens lokaal in Nederland hebben gevestigd of vaker aanspoelen. Het
betreffen immers soorten die maar weinig mensen kunnen identificeren.
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Het mosdiertje Fenestrulina malusii komt langs de Britse eilanden voor en kan via natuurlijke verspreiding
in de waterkolom of aangehecht op drijvende objecten Nederland gemakkelijk bereiken. In de afgelopen
tien jaar zijn regelmatig exemplaren langs de Nederlandse kusten aangetroffen (De Blauwe, 2009; De
Ruijter, 2003).
Het mosdiertje Eucratea loricata komt wereldwijd voor en komt lokaal algemeen voor langs de kusten van
de Britse eilanden. (Hayward & Ryland, 1998). Hoewel de soort rond 1900 vastzittend werd gevonden in
Nederland, en er sindsdien regelmatig meldingen zijn geweest van aangespoeld materiaal (De Blauwe,
2009), geven Faasse & De Blauwe (2004) aan dat de soort waarschijnlijk niet autochtoon in Nederland
voorkomt.
Het oorspronkelijke leefgebied van Gibbula umbilicalis reikt van de Atlantische kust van Frankrijk en de
westkust van Engeland en Ierland tot aan de Orkney eilanden. (Hayward & Ryland, 1995). De soort
spoelt regelmatig aan langs de Nederlandse kust (De Bruyne, 2004). Ligthart & Faasse (2007) melden
dat de soort algemeen gevestigd is gevonden in de hoge getijde zone rond Yerseke.
Het slakje Bittium reticulatum komt in Europa voor in de Zwarte Zee, de Middellandse Zee en langs de
Atlantische kust van Spanje en de Britse eilanden tot aan Scandinavië en de Oostzee (Hayward et al.,
1995; De Bruyne & De Boer, 2008). De soort komt voor tussen wier en zeegras langs rotskusten (De
Bruyne, 2004). De soort wordt regelmatig aangespoeld langs de Nederlandse kust gevonden (De Bruyne,
2004; De Bruyne & De Boer, 2008).
De bonte mantel Mimachlamys varia komt voor langs de westkust van Afrika en in Europa vanaf van de
Middellandse Zee tot aan Noorwegen (de Bruyne & de Boer, 2008). In de Noordzee is de schelp alleen
autochtoon bekend van Helgoland (de Bruyne, 2004). De soort kan Nederland dus goed bereiken op
natuurlijke wijze, en wordt aangespoeld langs de Nederlandse kust gevonden.
In conclusie wordt geen van de 86 soorten die zijn aangetroffen tijdens de SASI in Lough Swilly, Ierland,
geacht een probleemsoort (Bleker, 2012) te zijn binnen het Schelpdier import monitoring protocol
(Gittenberger, 2015a).

6.12 Maldon Roach
In 2012 is een eerste SASI uitgevoerd. In totaal zijn bij deze SASI bij Maldon Roach 77 soorten gevonden
bij de oesters (Crassostrea gigas) in 54 monsters. Er zijn hierbij geen probleemsoorten gevonden
(Gittenberger et al., 2012d).
In 2015 is opnieuw een SASI uitgevoerd. Tijdens deze SASI op 27 oktober 2015 in Maldon Roach (zie
bijlage 1) zijn oesters (Crassostrea gigas) bemonsterd van verschillende leeftijden.
In totaal zijn bij de SASI in Maldon Roach 47 soorten gevonden bij de oesters (zie bijlage 2) in 48
monsters (Gittenberger et al., 2015e).
Van de gevonden soorten zijn er 7 uitheems voor Nederland. Onder de uitheemse soorten bevinden zich
2 exoten. Deze exoten betreffen het Japanse bessenwier Sargassum muticum en de Nieuw Zeelandse
zeepok Austrominius modestus. Dit zijn geen probleemsoorten voor Nederland aangezien deze soorten
zich al in Nederland hebben gevestigd (Gittenberger, 2009; Wolff, 2005).
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Dit geldt ook voor de uitheemse slak Gibbula cineraria (Gittenberger, 2004) en de uitheemse spons
Hymeniacidon perlevis (Gittenberger et al., 2012; Gittenberger, 2009). Hun import vormt daarom geen
additief risico.
De algen Corallina officinalis en Cryptopleura ramosa zijn beide uitheems voor Nederland, maar inheems
voor Noord West Europa. Het verspreidingsgebied van C. ramosa reikt van west Afrika en Brazilië tot aan
Europa. In Europa komt de soort voor in de Middellandse zee en langs de Atlantische kust vanaf Spanje
en de Britse eilanden tot in Noorwegen (Maggs & Hommersand, 1993; South & Tittley, 1986; Ardre,
1970). De soort kan Nederland vanuit zijn verspreidingsgebied gemakkelijk bereiken wat ook blijkt uit het
feit dat hij aangespoeld langs de Nederlandse kusten wordt gevonden (Stegenga & Mol, 1983). C.
officinalis wordt wereldwijd, vooral in de gematigde gebieden aangetroffen. In Europa komt de soort van
de Middellandse zee tot aan Scandinavië voor (Irvine & Chamberlain, 1994). De soort wordt regelmatig
aangespoeld gevonden langs de Nederlandse kust en werd in het verleden volgens Van Goor (1923) ook
autochtoon in de zeegrasvelden aangetroffen (Stegenga & Mol, 1983).
Ook de kalkspons Grantia compressa is inheems voor Europa maar uitheems voor Nederland. Deze
soort komt algemeen voor rond de Britse eilanden (Hayward & Ryland, 1995) en langs de kust van
Frankrijk tot en met België (Van Soest, 1977). In Nederland is de soort alleen aangespoeld gevonden
(bijv. bij Camperduin: Van Soest, 1977).
In conclusie wordt geen van de 47 soorten die zijn aangetroffen tijdens de SASI in Maldon Roach,
Verenigd Koninkrijk, geacht een probleemsoort (Bleker, 2012) te zijn binnen het Schelpdier import
monitoring protocol (Gittenberger, 2015a).

6.13 Mulroy Bay
Bij de SASI op 27 juni 2016 in Mulroy Bay (zie bijlage 1), zijn oesters (Crassostrea gigas) bemonsterd
van verschillende leeftijden. De oesters in het bemonsterde gebied bevonden zich in zakken bevestigd op
tafels in de litorale zone van de baai.
In totaal zijn bij de SASI in Mulroy Bay 16 soorten gevonden bij de oesters (zie bijlage 2) in 60 monsters
(Gittenberger et al., 2016i).
Van de gevonden soorten zijn er 2 uitheems voor Nederland. Dit betreffen de alg Spermatochnus
paradoxus en de Nieuw Zeelandse zeepok Austrominius modestus. De alg S. paradoxus is inheems in
Noord West Europa, maar uitheems voor Nederland. De soort komt wereldwijd voor en heeft in Europa
een verspreidingsgebied van de Adriatische en Middellandse zee tot in Scandinavië (Guiry & Guiry,
2016). Vanuit dit verspreidingsgebied kan hij de Nederlandse wateren goed op natuurlijke wijze bereiken.
Waarschijnlijk is het Nederlandse milieu ongeschikt om zich goed te kunnen vestigen. Gittenberger &
Gittenberger (2010) bespreken dit in meer detail. Het kan bij deze uitheemse soort niet helemaal worden
uitgesloten dat hij zich nergens lokaal in Nederland heeft gevestigd of vaker aanspoelt. Het betreft
immers een soort die maar weinig mensen kunnen identificeren.
De Nieuw-Zeelandse zeepok Austrominius modestus is een exoot die al sinds lange tijd gevestigd in
Nederland voor komt (Wolff, 2005, Gittenberger, 2009). Import van individuen van deze soort vormt
daarom geen additief risico.
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In conclusie wordt geen van de 16 soorten die zijn aangetroffen tijdens de SASI in Mulroy Bay, Ierland,
geacht een probleemsoort (Bleker, 2012) te zijn binnen het Schelpdier import monitoring protocol
(Gittenberger, 2015a).

6.14 Templenoe
Bij de SASI op 20 juni 2016 in Templenoe (zie bijlage 1), zijn oesters (Crassostrea gigas) bemonsterd
van verschillende leeftijden. De oesters in het bemonsterde gebied bevonden zich in zakken bevestigd op
tafels in de litorale zone van de baai.
In totaal zijn bij de SASI in Templenoe 16 soorten gevonden bij de oesters (Tabel 2) in 67 monsters
(Gittenberger et al., 2016j).
Van de gevonden soorten is er één uitheems voor Nederland. Dit betreft de Nieuw Zeelandse zeepok
Austrominius modestus. Deze exoot komt al lange tijd gevestigd in Nederland voor (Wolff, 2005). Import
van deze soort vormt daarom geen additief risico.
In conclusie wordt geen van de 16 soorten die zijn aangetroffen tijdens de SASI in Templenoe, Ierland,
geacht een probleemsoort (Bleker, 2012) te zijn binnen het Schelpdier import monitoring protocol
(Gittenberger, 2015a).

6.15 Tralee Bay
In 2012 is een eerste SASI uitgevoerd. In totaal zijn bij deze SASI bij Tralee Bay 93 soorten gevonden bij
de oesters (Crassostrea gigas) in 76 monsters. Er zijn hierbij geen probleemsoorten gevonden
(Gittenberger et al., 2012e).
In 2015 is opnieuw een SASI uitgevoerd. Tijdens deze SASI op 23 juli 2015 in Tralee Bay (zie bijlage 1)
zijn oesters (Ostrea edulis) bemonsterd van verschillende leeftijden. In totaal zijn bij de SASI in Tralee
Bay 122 soorten gevonden bij de oesters (zie bijlage 2) in 80 monsters (Gittenberger et al., 2015f).
Van de gevonden soorten zijn er 40 uitheems voor Nederland. Onder de uitheemse soorten bevinden
zich 9 exoten.
Deze exoten betreffen de algen Antithamnionella spirographidis, Asparagopsis armata, Neosiphonia
harveyi, Undaria pinnatifida, de zakpijpen Aplidium glabrum, Botrylloides violaceus, Didemnum vexillum
en Styela clava en de Nieuw Zeelandse zeepok Austrominius modestus. Dit zijn geen probleemsoorten
voor Nederland aangezien deze soorten zich al in Nederland hebben gevestigd (Gittenberger, 2009;
Wolff, 2005).
Dit geldt ook voor de uitheemse slak Gibbula cineraria (Gittenberger, 2004) Hun import vormt daarom
geen additief risico.
De algen Acrosorium ciliolatum, Arthrocladia villosa, Bonnemaisonia asparagoides, Bifurcaria bifurcata,
Brongniartella byssoides, Calliblepharis ciliata, Ceramium echionotum, Ceramium tenuicorne, Chylocladia
verticillata Cryptopleura ramosa, Delesseria sanguinea, Desmarestia aculeata, Gayliella flaccida, Haraldiophyllum bonnemaisonii, Heterosiphonia plumosa, Monosporus pedicellatus, Palmaria palmata,

29

Plocamium cartilagineum, Pterosiphonia pennata, Rhodymenia holmesii, Rhodymenia pseudopalmata,
Scinaia furcellata, Sphacelaria plumula, Sporochnus pedunculatus en Spyridia griffithsiana, zijn allen
uitheems voor Nederland, maar inheems voor Noord West Europa. D. aculeata komt voor in de hele
Noord Atlantische Oceaan en de Noord Stille Oceaan (Guiry & Guiry, 2015). A. ciliolatum, B.
asparagoides, B. byssoides, C. ciliata, C. tenuicorne, C. ramosa, C. verticillata, D. sanguinea, H.
plumosa, P palmata, P. cartilagineum, R. pseudopalmata en S. pedunculatus hebben een
verspreidingsgebied in Europa van Spanje en de Britse eilanden tot aan Scandinavië (Guiry & Guiry,
2015; Maggs & Hommersand, 1993; Dixon & Irvine 1977; Irvine, 1983; Ardre, 1970; Athanasiadis, 1996;
Rueness 1997). A. villosa, C. echionotum, M. pedicellatus en S. plumula komen in Europa voor rond de
Middellandse Zee en langs de Noord Atlantische kust bij de Britse eilanden tot en met Scandinavië (Guiry
& Guiry, 2015; Athanasiadis 1987; Newton 1931; Athanasiadis, 1996). Het verspreidingsgebied van H.
bonnemaisonii reikt van Spanje tot Shetland (Maggs & Hommersand, 1993). B. bifurcata, G. flaccida, P.
pennata, R. holmesii, S. furcellata en S. griffithsiana komen in west Europa voor van Spanje tot de Britse
eilanden (Guiry & Guiry, 2015; Irvine 1983; Maggs & Hommersand, 1993; Zuccarello et al., 2004). Vanuit
hun verspreidingsgebieden kunnen deze soorten de Nederlandse wateren goed op natuurlijke wijze
bereiken. Dit blijkt ook uit aangespoeld materiaal wat langs de Nederlandse kusten wordt gevonden
(Stegenga, 2014, Stegenga & Mol, 1983; Verkuil, 1995). Ceramium tenuicorne is in Nederland in 2011
eenmalig ook vastzittend gevonden (Gittenberger et al., 2012). Waarschijnlijk is het Nederlandse milieu
ongeschikt voor deze algensoorten om zich goed te kunnen vestigen. Gittenberger & Gittenberger (2010)
bespreken dit in meer detail. Het kan bij deze uitheemse soorten niet helemaal worden uitgesloten dat ze
zich nergens lokaal in Nederland hebben gevestigd of vaker aanspoelen. Het betreffen immers soorten
die maar weinig mensen kunnen identificeren.
De bonte mantel Mimachlamys varia komt voor langs de westkust van Afrika en in Europa vanaf van de
Middellandse Zee tot aan Noorwegen (de Bruyne & de Boer, 2008). In de Noordzee is de schelp alleen
autochtoon bekend van Helgoland (de Bruyne, 2004). De soort kan Nederland dus goed bereiken op
natuurlijke wijze, en wordt aangespoeld langs de Nederlandse kust gevonden. De zwakgeribde
olifanttand Antalis vulgaris heeft een zuidelijke verspreiding vanaf Ierland (de Bruyne & de Boer, 2008).
De geknobbelde tolhoren Gibbula magnus komt autochtoon voor langs de Atlantische kust van de
Shetland Eilanden en Ierland tot aan Portugal en de Azoren (de Bruyne & de Boer, 2008).
De baardmossel Modiolus barbatu komt van de Middellandse Zee tot aan Ierland autochtoon voor (de
Bruyne & de Boer, 2008). Deze schelpen kunnen Nederland vanuit hun verspreidingsgebied gemakkelijk
bereiken. Er worden dan ook zo nu en dan verse exemplaren aangetroffen langs de Nederlandse kust op
drijvende objecten (de Bruyne, 2004).
De Europese oesterboorder Ocenebra erinaceus is ook inheems voor Europa en komt voor in de
Middellandse Zee en in de Atlantische Oceaan vanaf noord Afrika tot aan de Britse eilanden (Lützen et
al., 2012). Hoewel de soort niet autochtoon lijkt voor te komen langs de zuidoostelijke Noordzeekust
worden exemplaren met hun eieren wel aangetroffen op de oesters in de Oosterschelde en op drijvende
voorwerpen zoals wulkeieren en wieren langs de Nederlandse kust. In tegenstelling tot andere
oesterboorder soorten die geen planktonisch stadium hebben heeft de Europese oesterboorder dat wel
(Gibbs, 1996) en kan zich daarom een stuk beter op natuurlijke wijze verspreiden (Lützen et al., 2012).
De kans dat deze soort zich zal vestigen buiten zijn verspreidingsgebied is echter klein, aangezien
Ocenebra erinaceus erg gevoelig is voor koudere temperaturen (Lützen et al., 2012). Dit heeft er in het
verleden bijna voor gezorgd dat de populaties langs de Britse Noordzee kust zijn uitgestorven (Orton &
Lewis, 1931; Mistakidis & Hancock, 1955; Crisp, 1964). Om dezelfde reden is de kans ook klein dat
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Ocenebra erinaceus zich ooit permanent zal vestigen in Nederlandse wateren (Lützen et al., 2012;
Faasse & Ligthart, 2009).
In conclusie wordt geen van de 122 soorten die zijn aangetroffen tijdens de SASI in Tralee Bay, Ierland,
geacht een probleemsoort (Bleker, 2012) te zijn binnen het Schelpdier import monitoring protocol
(Gittenberger, 2015a).

6.16 Trawbreaga Bay
In 2012 is een eerste SASI uitgevoerd. In totaal zijn bij deze SASI bij Trawbreaga Bay 12 soorten
gevonden bij de oesters (Crassostrea gigas) in 116 monsters. Er zijn hierbij geen probleemsoorten gevonden (Gittenberger et al., 2012f).
In 2015 is opnieuw een SASI uitgevoerd. Bij deze SASI op 30 juli 2015 in Trawbreaga Bay (zie bijlage 1),
zijn oesters (Crassostrea gigas) bemonsterd van verschillende leeftijden. De oesters in de bemonsterde
gebieden bevonden zich in zakken bevestigd op tafels in de litorale zone van de baai.
In totaal zijn bij de SASI in Trawbreaga Bay 24 soorten gevonden bij de oesters (zie bijlage 2) in 86
monsters (Gittenberger et al., 2015g).
Van de gevonden soorten zijn er 4 uitheems voor Nederland. Dit betreffen drie uitheemse algen en een
zeepok. De Nieuw Zeelandse zeepok Austrominius modestus is een exoot die al lange tijd gevestigd in
Nederland voorkomt (Wolff, 2005). Import van deze soort vormt daarom geen additief risico. De algen
Ceramium tenuicorne, Desmarestia aculeata en Dudresnaya verticillata zijn beide inheems in Noord West
Europa, maar uitheems voor Nederland. C. tenuicorne heeft een verspreidingsgebied in Europa van
Frankrijk tot aan Noorwegen (Maggs & Hommersand 1993). D. aculeata komt voor in de Noord Atlantische Oceaan en de Noord Stille Oceaan (Guiry & Guiry, 2015). Langs de Europese kust komt de soort
voor van Portugal tot aan Scandinavië en Spitsbergen. (Araujo et al., 2009; Athanasiadis, 1996;
Vinogradova, 1995). D. verticillata heeft een natuurlijk verspreidingsgebied in Europa wat reikt van de
Middellandse Zee en de Britse eilanden, tot aan Noorwegen (Irvine 1983). Vanuit hun
verspreidingsgebieden kunnen deze soorten de Nederlandse wateren goed op natuurlijke wijze bereiken.
Dit blijkt ook uit materiaal wat langs de Nederlandse kusten wordt gevonden (Stegenga, 2014; Stegenga
& Mol, 1983). Ceramium tenuicorne is in Nederland in 2011 eenmalig ook vastzittend gevonden
(Gittenberger et al., 2012). Waarschijnlijk is het Nederlandse milieu ongeschikt voor deze algensoorten
om zich goed te kunnen vestigen. Gittenberger & Gittenberger (2010) bespreken dit in meer detail. Het
kan bij deze uitheemse soorten niet helemaal worden uitgesloten dat ze zich nergens lokaal in Nederland
hebben gevestigd of vaker aanspoelen. Het betreffen immers soorten die maar weinig mensen kunnen
identificeren.
In conclusie wordt geen van de 24 soorten die zijn aangetroffen tijdens de SASI in Trawbreaga Bay,
Ierland, geacht een probleemsoort (Bleker, 2012) te zijn binnen het Schelpdier import monitoring protocol
(Gittenberger, 2015a).
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6.17 Trawenagh
Bij de SASI op 28 juni 2016 in Trawenagh (zie bijlage 1), zijn oesters (Crassostrea gigas) bemonsterd
van verschillende leeftijden. De oesters in het bemonsterde gebied bevonden zich in zakken bevestigd op
tafels in de litorale zone van de baai.
In totaal zijn bij de SASI in Trawenagh 30 soorten gevonden bij de oesters (bijlage 2) in 70 monsters
(Gittenberger et al., 2016k).
Van de gevonden soorten zijn er 8 uitheems voor Nederland. Eén van deze soorten betreft een exoot,
namelijk de Nieuw Zeelandse zeepok Austrominius modestus. Deze exoot komt al lange tijd gevestigd in
Nederland voor (Wolff, 2005). Import van deze soort vormt daarom geen additief risico.
De algen Acrosorium ciliolatum, Cryptopleura ramosa, Delesseria sanguinea, Dictyosiphon foeniculaceus,
Ellisolandia elongata, Plocamium cartilagineum en Sphacelaria plumula zijn inheems in Noord West
Europa, maar uitheems voor Nederland.
A. ciliolatum, C. ramosa, D. sanguinea en P. cartilagineum hebben een verspreidingsgebied in Europa van
Spanje en de Britse eilanden tot aan Scandinavië (Guiry & Guiry, 2016; Maggs & Hommersand, 1993). D.
foeniculaceus komt wereldwijd voor op het noordelijk halfrond. In Europa komt de soort voor vanaf Frankrijk
en de Britse eilanden tot aan IJsland, de Scandinavische kusten en Spitsbergen (Guiry & Guiry, 2016).
E. elongata komt in Europa voor rond de Middellandse Zee en langs de Noord Atlantische kust van Portugal
tot aan de Britse eilanden (Guiry & Guiry, 2016). S. plumula komt in Europa voor rond de Middellandse Zee
en langs de Noord Atlantische kust bij de Britse eilanden tot en met Scandinavië (Guiry & Guiry, 2016).
Vanuit hun verspreidingsgebieden kunnen deze soorten de Nederlandse wateren goed op natuurlijke wijze
bereiken. Dit blijkt ook uit materiaal wat langs de Nederlandse kusten wordt gevonden (Stegenga & Mol,
1983). Waarschijnlijk is het Nederlandse milieu ongeschikt voor deze algensoorten om zich goed te kunnen
vestigen. Gittenberger & Gittenberger (2010) bespreken dit in meer detail. Het kan bij deze uitheemse
soorten niet helemaal worden uitgesloten dat ze zich nergens lokaal in Nederland hebben gevestigd of
vaker aanspoelen. Het betreffen immers soorten die maar weinig mensen kunnen identificeren.
In conclusie wordt geen van de 30 soorten die zijn aangetroffen tijdens de SASI in Trawenagh, Ierland,
geacht een probleemsoort (Bleker, 2012) te zijn binnen het Schelpdier import monitoring protocol
(Gittenberger, 2015a).

6.18 Woodstown
Bij de SASI op 17 juni 2016 in Woodstown (zie bijlage 1), zijn oesters (Crassostrea gigas) bemonsterd
van verschillende leeftijden. De oesters in het bemonsterde gebied bevonden zich in zakken bevestigd op
tafels in de litorale zone van de baai.
In totaal zijn bij de SASI in Woodstown 17 soorten gevonden bij de oesters (zie bijlage 2) in 90 monsters
(Gittenberger et al., 2016l).
Van de gevonden soorten zijn er 3 uitheems voor Nederland. Dit betreffen de alg Wildemania amplissima
en de zeepokken Austrominius modestus en Balanus balanus.
De alg Wildemania amplissima is inheems in Noord West Europa, maar uitheems voor Nederland. Het is
een Arctische algensoort die voorkomt in zowel de zeeën rondom Japan, als ook wijd verspreid in de
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noord Atlantische oceaan vanaf de kust van Massachusetts in Amerika tot in noordwest Europa vanaf de
Britse eilanden tot in Scandinavië (Guiry & Guiry, 2016). Vanuit dit verspreidingsgebied kan de soort de
Nederlandse wateren goed op natuurlijke wijze bereiken. Waarschijnlijk is het Nederlandse milieu ongeschikt om zich goed te kunnen vestigen. Gittenberger & Gittenberger (2010) bespreken dit in meer detail.
Ook de zeepok Balanus balanus is een voor Europa inheemse soort (Wolff, 2005) die vooral algemener
te vinden is in de diepere gedeeltes van de noordelijke Noordzee (Huwae, 1985; Kerckhof, 2002). In
Nederland spoelen exemplaren geregeld aan op drijvende objecten. Nabij Schone Waardin in de
Westerschelde is B. balanus ook al eens autochtoon aangetroffen (Faasse, 1990).
De Nieuw Zeelandse zeepok Austrominius modestus is een exoot die al lange tijd gevestigd in Nederland
voorkomt (Wolff, 2005, Gittenberger, 2009).
In conclusie wordt geen van de 17 soorten die zijn aangetroffen tijdens de SASI in Woodstown, Ierland,
geacht een probleemsoort (Bleker, 2012) te zijn binnen het Schelpdier import monitoring protocol
(Gittenberger, 2015a).
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7. Mitigerende maatregelen
Om het risico op de import van probleemsoorten met schelpdieren te minimaliseren heeft de Vereniging
van Importeurs van Schelpdieren door GiMaRIS een monitoringsprotocol laten opstellen. Kern van het
protocol is dat twee soortenlijsten voor elk exportgebied worden opgebouwd, bijgehouden en over de tijd
geoptimaliseerd aan de hand van de doorlopende monitoring.
Lijst 1 betreft de lijst van soorten die tussen, op of onder de schelpdieren leven in het exportgebied.
Lijst 2 bevat de soorten waarvan levende exemplaren tussen de geïmporteerde schelpdieren zijn
aangetroffen in de big-bags die in Nederland aankomen.
Aan de hand van de historische inventarisatie- en monitoringsresultaten worden bij de halfjaarlijkse
monitoring per gebied negen verschillende risico parameters berekend. Gebaseerd op deze parameters
wordt per gebied de intensiteit van de verplichte monitoring van levende organismen in big-bags bij aankomst bepaald, naast de noodzaak voor een drie-jaarlijkse inventarisatie van de totale diversiteit aan
soorten door een specialist in het determineren van mariene soorten, in het export gebied zelf. Zo worden
de twee soortenlijsten zo actueel mogelijk gehouden, wat het mogelijk maakt het risico te minimaliseren
dat probleemsoorten in Nederland worden geïntroduceerd door schelpdiertransporten.
Indien tijdens een inventarisatie in het exportgebied, of bij de monitoring bij aankomst of via een
betrouwbare externe bron (bijvoorbeeld een publicatie) een probleemsoort in het exportgebied wordt
aangetroffen, dan zal voor schelpdieren uit het desbetreffende gebied per direct artikel 6 van de
Provinciale beleidslijn gaan gelden en moeten de partijen in een gesloten systeem worden verwerkt om
uitwisseling van tarra en proceswater met de Oosterschelde te voorkomen. Indien in het seizoen dat deze
probleemsoort wordt ontdekt, reeds schelpdieren in de Oosterschelde zijn terechtgekomen (bv via
tarrastort), dan zullen de locaties waarop dit is gebeurd zo snel mogelijk schoon gevist worden. Bij de
verwerking van de schelpdieren die hierbij worden opgevist moet verdere uitwisseling met het
ecosysteem van de Oosterschelde worden voorkomen door de schelpdieren in een afgesloten systeem te
plaatsen. Hierbij wordt het tarra als grofvuil afgevoerd en wordt het verwerkingswater, alvorens het in
contact kan komen met oppervlaktewater, behandeld.
De introductie van schelpdierziekten wordt voorkomen door EU regelgeving (zie 3.5). Bovendien worden
oesters niet geïmporteerd indien er volgens de Europese normen een te hoog gehalte aan
schelpdiertoxine veroorzakende algen in het water aanwezig is, dan wel als er schelpdiertoxines in de
schelpdieren zijn geconstateerd.
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8. Cumulatieve effecten van uitzaaien
Zoals in hoofdstuk 5 en 6 aangegeven zijn significant negatieve effecten op habitats, habitatsoorten en
vogels niet te verwachten. Hierdoor is het tevens onwaarschijnlijk dat het gebruik van de oesterputten (of
verzendcentra) voor de import van oesters cumuleert met het overige gebruik van de Oosterschelde.

9. Conclusie
In de oesterimporten uit de aangevraagde gebieden komen geen probleemsoorten voor. Alle genoemde
soorten die niet uitheems zijn voor de Oosterschelde, zijn wel inheems voor NW Europa en hebben zich
nog niet in de Oosterschelde gevestigd omdat het milieu in de Oosterschelde waarschijnlijk ongeschikt is
voor de soort. (Gittenberger en Gittenberger, 2010)
In de oesters die zich bevinden in de gebieden waarvoor de vergunning wordt aangevraagd, zijn bij de
SASI's geen probleemsoorten gevonden. Import uit deze gebieden vormt dan ook geen bedreiging voor
de instandhoudingsdoelen van de Oosterschelde wegens de kans op introductie van probleemsoorten.
Het schelpdier import monitoring protocol (SIMP) zorgt er door de wijze van monitoring voor dat eventuele
probleemsoorten tijdig worden geconstateerd en indien er desondanks toch probleemsoorten in de
Oosterschelde terechtgekomen zijn, deze alsnog worden opgevist en verwijderd.
Uit hetgeen in de voorgaande hoofdstukken is beschreven, blijkt dat er geen argumenten aanwezig zijn
op basis waarvan geconcludeerd zou moeten worden dat het uitzaaien in de Oosterschelde van oesters
afkomstig uit de Ierse gebieden en Maldon Roach (VK), een aantasting van de natuurlijke kenmerken,
zijnde de betrokken beschermde vogel- en habitatsoorten van de Oosterschelde, tot gevolg zal hebben.
Derhalve is er geen significant effect op de instandhoudingsdoelstellingen van de Oosterschelde.
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Bijlage 1: weergave importgebieden

De locaties van de monsternames, waar zich op het moment van de
Achill, het onderzoeksgebied in Ierland.

SASI oesters bevonden die voor de export bedoeld zijn.

Satelliet foto: NASA
De geimporteerde oesters uit Achill zullen afkomstig zijn uit de gebieden
met de “area codes” MO-AN-BD, MO-AN-BY en MO-AN-DC zoals deze
gehanteerd worden binnen de lijst van “Classified Bivalve Mollusc
Production Areas in Ireland” door de Ierse overheid: de SFPA (The Sea
Fisheries Protection Authority).

Ardara, het onderzoeksgebied in Ierland.

De locaties van de monsternames, waar zich op het moment van de

Satelliet foto: NASA

SASI oesters bevonden die voor de export bedoeld zijn.
De geimporteerde oesters uit Ardara zullen afkomstig zijn uit het gebied
met de “area code” DL-LB-LB zoals deze gehanteerd wordt binnen de
lijst van “Classified Bivalve Mollusc Production Areas in Ireland” door de
Ierse overheid: de SFPA (The Sea Fisheries Protection Authority).
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De locaties van de monsternames, waar zich op het moment van de
SASI oesters bevonden die voor de export bedoeld zijn.
Ballinakill, het onderzoeksgebied in Ierland.

De geimporteerde oesters uit Ballinakill zullen afkomstig zijn uit het

Satelliet foto: NASA

gebied met de “area code” GY-BL-BL zoals deze gehanteerd wordt
binnen de lijst van “Classified Bivalve Mollusc Production Areas in
Ireland” door de Ierse overheid: de SFPA (The Sea Fisheries Protection
Authority).

Carlingford, het onderzoeksgebied in Ierland.
Satelliet foto: NASA

De locaties van de monsternames, waar zich op het moment van de
SASI oesters bevonden die voor de export bedoeld zijn.
De geimporteerde oesters uit Carlingford zullen afkomstig zijn uit het
gebied met de “area code” LH-CH-P5 zoals deze gehanteerd wordt
binnen de lijst van “Classified Bivalve Mollusc Production Areas in
Ireland” door de Ierse overheid: de SFPA (The Sea Fisheries Protection
Authority).
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De locaties van de monsternames, waar zich op het moment van de
Clarenbridge, het onderzoeksgebied in Ierland. Satelliet foto: NASA

SASI oesters bevonden die voor de export bedoeld zijn.
De geimporteerde oesters uit Clarenbridge zullen afkomstig zijn uit het
gebied met de “area code” GY-CE-CE, zoals deze gehanteerd wordt
binnen de lijst van “Classified Bivalve Mollusc Production Areas in
Ireland” door de Ierse overheid: de SFPA (The Sea Fisheries Protection
Authority).

De locaties van de monsternames in 2012 en 2015, waar zich op het
Clew Bay, het onderzoeksgebied in Ierland.

moment van de SASI’s oesters bevonden die voor de export bedoeld zijn.

Satelliet foto: NASA
De geimporteerde oesters uit Clew Bay zullen afkomstig zijn uit de
gebieden met de “area codes” MO-CN-IQ en MO-CS-MK binnen de lijst
van “Classified Bivalve Mollusc Production Areas in Ireland” door de Ierse
overheid: de SFPA (The Sea Fisheries Protection Authority).
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De locaties van de monsternames, waar zich op het moment van de
Drumcliff, het onderzoeksgebied in Ierland.
Satelliet foto: NASA

SASI oesters bevonden die voor de export bedoeld zijn.
De geimporteerde oesters uit Drumcliff zullen afkomstig zijn uit het
gebied met de “area code” SO-DB-DB zoals deze gehanteerd wordt
binnen de lijst van “Classified Bivalve Mollusc Production Areas in
Ireland” door de Ierse overheid: de SFPA (The Sea Fisheries Protection
Authority).

Dungloe het onderzoeksgebied in Ierland.

De locaties van de monsternames, waar zich op het moment van de

Satelliet foto: NASA

SASI oesters bevonden die voor de export bedoeld zijn.
De geimporteerde oesters uit Dungloe zullen afkomstig zijn uit het
gebied met de “area code” DL-DE-DE zoals deze gehanteerd wordt
binnen de lijst van “Classified Bivalve Mollusc Production Areas in
Ireland” door de Ierse overheid: de SFPA (The Sea Fisheries Protection
Authority).
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De locaties van de monsternames, waar zich op het moment van de
SASI oesters bevonden die voor de export bedoeld zijn.
Killala,

het

onderzoeksgebied in Ierland.

Satelliet foto: NASA

De geimporteerde oesters uit Killala zullen afkomstig zijn uit het gebied
met de “area code” MO-KB-KB zoals deze gehanteerd wordt binnen de
lijst van “Classified Bivalve Mollusc Production Areas in Ireland” door de
Ierse overheid: de SFPA (The Sea Fisheries Protection Authority).

Lough Foyle, het onderzoeksgebied in Ierland.
Satelliet foto: NASA

De locaties van de monsternames in 2012 en 2015, waar zich op het
moment van de SASI’s oesters bevonden die voor de export bedoeld zijn.
De geimporteerde oesters uit Lough Foyle zullen afkomstig zijn uit het
gebied met de “area code” DL-LF-P2 zoals deze gehanteerd wordt
binnen de lijst van “Classified Bivalve Mollusc Production Areas in
Ireland” (blauw gearceerd) en uit de productiegebieden FSA1 tot en met
FSA4 van Lough Foyle zoals deze genoemd worden binnen de lijst van
“Designated Bivalve Mollusc Production Areas in England and Wales”
(aangegeven met gele belijning).

43

Lough Swilly, het onderzoeksgebied in Ierland.
Satelliet foto: NASA

De locaties van de monsternames in 2012 en 2015, waar zich op het
moment van de SASI’s oesters bevonden die voor de export bedoeld zijn.
De geimporteerde oesters uit Lough Swilly zullen afkomstig zijn uit het
gebied met de “area code” DL-LS-LS zoals deze gehanteerd worden voor
“Classified Bivalve Mollusc Production Areas in Ireland” door de Ierse
overheid: de SFPA (The Sea Fisheries Protection Authority).

Maldon Roach, het onderzoeksgebied in het

De locaties van de monsternames in 2012 en 2015, waar zich op het

Verenigd Koninkrijk. Satelliet foto: NASA

moment van de SASI’s oesters bevonden die voor de export bedoeld zijn.
De geimporteerde oesters uit Maldon Roach zullen afkomstig zijn uit het
oestergebied “Goldhanger Creek” binnen de regio met de naam
“Blackwater” zoals deze gehanteerd wordt binnen de “Designated Bivalve
Mollusc Production Aeas in England and Wales” door de Britse overheid:
de FSA (The Food Standards Agency).
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Mulroy Bay, het onderzoeksgebied in Ierland.

De locaties van de monsternames, waar zich op het moment van de

Satelliet foto: NASA

SASI oesters bevonden die voor de export bedoeld zijn.
De geimporteerde oesters uit Mulroy Bay zullen afkomstig zijn uit het
gebied met de “area code” DL-MB-MB zoals deze gehanteerd wordt binnen
de lijst van “Classified Bivalve Mollusc Production Areas in Ireland” door de
Ierse overheid: de SFPA (The Sea Fisheries Protection Authority).

De locaties van de monsternames, waar zich op het moment van de
Templenoe, het onderzoeksgebied in Ierland.
Satelliet foto: NASA

SASI oesters bevonden die voor de export bedoeld zijn.
De geimporteerde oesters uit Templenoe zullen afkomstig zijn uit het
gebied met de “area code” KY-KR-TE zoals deze gehanteerd wordt
binnen de lijst van “Classified Bivalve Mollusc Production Areas in
Ireland” door de Ierse overheid: de SFPA (The Sea Fisheries Protection
Authority).
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De locaties van de monsternames in 2012 en 2015, waar zich op het
moment van de SASI’s oesters bevonden die voor de export bedoeld zijn.
Tralee Bay, het onderzoeksgebied in Ierland.

De geimporteerde oesters uit Tralee Bay zullen afkomstig zijn uit het

Satelliet foto: NASA

gebied met de “area code” KY-TB-TB zoals deze gehanteerd wordt
binnen de lijst van “Classified Bivalve Mollusc Production Areas in
Ireland” door de Ierse overheid: de SFPA (The Sea Fisheries Protection
Authority).

Trawbreaga Bay, het onderzoeksgebied in Ier-

De locaties van de monsternames in 2012 en 2015, waar zich op het

land. Satelliet foto: NASA

moment van de SASI’s oesters bevonden die voor de export bedoeld zijn.
De geimporteerde oesters uit Trawbreaga Bay zullen afkomstig zijn uit
het gebied met de “area code” DL-TB-TB zoals deze gehanteerd wordt
binnen de lijst van “Classified Bivalve Mollusc Production Areas in
Ireland” door de Ierse overheid: de SFPA (The Sea Fisheries Protection
Authority).
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De locaties van de monsternames, waar zich op het moment van de
Trawenagh, het onderzoeksgebied in Ierland.

SASI oesters bevonden die voor de export bedoeld zijn.

Satelliet foto: NASA
De geimporteerde oesters uit Trawenagh zullen afkomstig zijn uit het
gebied met de “area code” DL-TE-TE zoals deze gehanteerd wordt
binnen de lijst van “Classified Bivalve Mollusc Production Areas in
Ireland” door de Ierse overheid: de SFPA (The Sea Fisheries Protection
Authority).

Waterford Harbour, met daar binnen:
Woodstown, het onderzoeksgebied in Ierland.
Satelliet foto: NASA

De locaties van de monsternames, waar zich op het moment van de
SASI oesters bevonden die voor de export bedoeld zijn.
De geimporteerde oesters uit Woordstown zullen afkomstig zijn uit het
gebied met de “area code” WD-WO-WN zoals deze gehanteerd wordt
binnen de lijst van “Classified Bivalve Mollusc Production Areas in
Ireland” door de Ierse overheid: de SFPA (The Sea Fisheries Protection
Authority).
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Bijlage 2: Lijst 1-soorten
Achill
De SASI lijst met soorten die levend bij de monstername tussen de oesters zijn aangetroffen. Exoten zijn
geel gearceerd.
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Ardara
De SASI lijst met soorten die levend bij de monstername tussen de oesters zijn aangetroffen. Exoten zijn
geel gearceerd.
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Ballinakill
De SASI lijst met soorten die levend bij de monstername tussen de oesters zijn aangetroffen. Exoten zijn
geel gearceerd.
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Carlingford
De SASI lijst met soorten die levend bij de monstername tussen de oesters zijn aangetroffen. Exoten zijn
geel gearceerd.
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Clarenbridge
De SASI lijst met soorten die levend bij de monstername tussen de oesters zijn aangetroffen. Exoten zijn
geel gearceerd.
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Clew Bay
De SASI lijst met soorten die levend bij de monstername tussen de oesters zijn aangetroffen. Exoten zijn
geel gearceerd.
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Drumcliff
De SASI lijst met soorten die levend bij de monstername tussen de oesters zijn aangetroffen.
Exoten zijn geel gearceerd.
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Dungloe
De SASI lijst met soorten die levend bij de monstername tussen de oesters zijn aangetroffen.
Exoten zijn geel gearceerd.
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Killala
De SASI lijst met soorten die levend bij de monstername tussen de oesters zijn aangetroffen.
Exoten zijn geel gearceerd.
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Lough Foyle
De SASI lijst met soorten die levend bij de monstername tussen de oesters zijn aangetroffen.
Exoten zijn geel gearceerd.
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58

Lough Swilly
De SASI lijst met soorten die levend bij de monstername tussen de oesters zijn aangetroffen.
Exoten zijn geel gearceerd.
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60

Maldon Roach
De SASI lijst met soorten die levend bij de monstername tussen de oesters zijn aangetroffen.
Exoten zijn geel gearceerd.
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Mulroy Bay
De SASI lijst met soorten die levend bij de monstername tussen de oesters zijn aangetroffen.
Exoten zijn geel gearceerd.

Templenoe
De SASI lijst met soorten die levend bij de monstername tussen de oesters zijn aangetroffen.
Exoten zijn geel gearceerd.
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Tralee Bay
De SASI lijst met soorten die levend bij de monstername tussen de oesters zijn aangetroffen.
Exoten zijn geel gearceerd.
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64

65

Trawbreaga Bay
De SASI lijst met soorten die levend bij de monstername tussen de oesters zijn aangetroffen.
Exoten zijn geel gearceerd.
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Trawenagh
De SASI lijst met soorten die levend bij de monstername tussen de oesters zijn aangetroffen.
Exoten zijn geel gearceerd.
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Woodstown
De SASI lijst met soorten die levend bij de monstername tussen de oesters zijn aangetroffen.
Exoten zijn geel gearceerd.
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