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Hare Excellentie,
Graag verzoeken wij u, namens Natuurmonumenten, om een vergunning op
grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming (Wnb) voor
de suppletie in het Verdronken Land van Zuid-Beveland. De vergunning wordt
aangevraagd voor de periode van 1 oktober 2020 tot 1 maart 2022.
Projectbeschrijving
Natuurmonumenten wil, in samenwerking met Rijkswaterstaat (RWS), een
suppletie in het zuidoostelijke deel van de Oosterschelde nabij de Rattenkaai
uit voeren, gelegen in het Verdronken Land van Zuid- Beveland.
Dit project fungeert niet alleen als suppletieproject tegen zandhonger, maar
ook als pilot om te onderzoeken hoe meer slibrijke baggerspecie afkomstig van
onderhoudsbaggerwerkzaamheden mogelijk nuttig kan worden gebruikt ten
behoeve van natuurbouw en bestrijding van negatieve effecten van de
zandhonger in de Oosterschelde. De suppletie heeft tot doel om:
Ter plaatse de foerageertijd voor vogels te verhogen door ophogen van de
bestaande situatie.
De kwaliteit van het benthos habitat in de omgeving te verhogen door
aanvoer van slib
Slib aan te voeren naar de schor en slijkgras habitats in de directe
omgeving.
Slaagt het experiment, dan ontstaat in de Oosterschelde de kans om in het
vervolg onderhoudsbaggerwerk te koppelen aan habitat behoud en herstel.
Het sediment bestaande uit een zand-slib mengsel dat beoogd is voor de
suppletie zal afkomstig zijn van de geplande
onderhoudsbaggerwerkzaamheden die zullen worden uitgevoerd aan de
vaargeul van de Zandkreek. Deze baggerspecie zou normaal gesproken
geheel worden verspreid in verspreidingsvak 010 in de Oosterschelde. Nu
wordt een gedeelte van de baggerspecie gebruikt voor dit suppletieproject.
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Bij de suppletiewerkzaamheden worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
Vervoeren van 75.000 m3 baggerspecie vanaf verspreidingsvak O10 naar
de suppletiezone
Het persen van het baggerspecie vanaf het baggerschip via een drijvende
en vaste leiding naar de suppletielocatie
Het uitspreiden van het baggerspecie op locatie, tijdens laagwater, m.b.v.
een bulldozer, kraan en shovel.
Een uitgebreidere beschrijving van de voorgenomen activiteit staat beschreven
in Bijlage 1: Passende Beoordeling.
Passende Beoordeling
Ten behoeve van onderhavige concept vergunningsaanvraag is een Passende
Beoordeling (PB) opgesteld. In de PB zijn de potentiële effecten op de
natuurlijke kenmerken van relevante Natura 2000-gebieden, in dit geval de
Oosterschelde, beschreven en beoordeeld.
De conclusie van de PB is dat significant negatieve effecten voor de natuurlijke
kenmerken van Natura 2000- gebied Oosterschelde met zekerheid kunnen
worden uitgesloten.
Bij deze brief treft u meerdere bijlagen aan. Dit betreft:
Bijlage 1: De Passende Beoordeling
Bijlage 2: Uitgangspunten stikstof berekening
Bijlage 3: AERIUS-berekening
Bijlage 4: Machtiging van Natuurmonumenten aan Arcadis om deze
aanvraag te verzorgen.
Voor vragen over deze aanvraag kunt u contact op nemen met de heer
Kees Wesdorp van Arcadis BV (E: kees.wesdorp@arcadis.com, T:
+31615560032)
Hoogachtend,
Arcadis Nederland B.V.

Jorrit van Zanden
Senior Project Leider

Onze referentie:

- Datum: 16 juli 2020

2 van 2

