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2 Inleiding
Eén van de taken van Rijkswaterstaat is de bescherming van Nederland
tegen overstromingen vanuit de zee. Zandsuppleties ter versterking van de
duinen vormen hierbij een belangrijk middel. De voorbereiding en uitvoering
van zandsuppleties vindt plaats binnen het programma Kustlijnzorg. Het
Team Kustlijnzorg van Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor uitvoering
van het programma. Natuurbescherming is een belangrijke randvoorwaarde
bij de uitvoering van zandsuppleties. Dit rapport beschrijft de rol en de
activiteiten van Rijkswaterstaat bij de omgang met ecologie bij
zandsuppleties.

2.1

Aanleiding en doel van dit rapport

Zandsuppleties in het kader van Kustlijnzorg worden uitgevoerd in gebieden met
hoge natuurwaarden. Vaak liggen de locaties binnen of in de nabijheid van Natura
2000-gebieden. In het gehele werkproces om de suppleties te realiseren, is de
omgang met die natuurwaarden van groot belang.
Het Omgevingsteam Kustlijnzorg (KLZ; zie paragraaf 1.3) dient te beschikken over
actuele gebiedskennis omtrent bestaande natuurwaarden, inzicht in de vigerende
eisen op gebied van natuur vanuit wet- en regelgeving, de vertaling van natuureisen
naar een goed ontwerp én uitvoeringswijze en transparante borging van voorwaarden
vanuit natuur gedurende de uitvoering.
De Wet natuurbescherming (sinds 1 januari 2017 de opvolger van de
Natuurbeschermingswet 1998) is voor het omgevingsteam een belangrijke onderdeel
ten aanzien van de voorbereidende werkzaamheden. Voorheen werd in het kader van
de Natuurbeschermingswet 1998 / Wet natuurbescherming onder voorwaarden
vergunning verleend. De voorwaarden voor zandsuppletie via vergunningverlening
werden als het ware ‘van buitenaf’ opgelegd.
Met het in werking treden van beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden
verandert voor Rijkswaterstaat de situatie. Voor het merendeel van de suppleties
geldt de regelgeving zoals die is opgenomen in de vigerende beheerplannen Natura
2000 (Noordzeekustzone, Waddenzee, Voordelta, Vlakte van de Raan en een aantal
duinbeheerplannen). Voor deze suppleties is het verkrijgen van een vergunningen op
basis van de Wet natuurbescherming niet nodig, mits voldaan wordt aan de in het
beheerplan gestelde voorwaarden. Voor het uitvoeren van suppleties die niet aan de
gestelde voorwaarden voldoen blijft de vergunningplicht van kracht en kan het nodig
zijn voorafgaand aan de suppletie een vergunning te verkrijgen.
In de vastgestelde en nog vast te stellen Natura 2000-beheerplannen wordt een groot
deel van de zandsuppleties opgevat als regulier beheer en onderhoud, dat onder
voorwaarden, maar zonder vergunning is toegestaan. Meer dan voorheen wordt
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Rijkswaterstaat in de nieuwe situatie zelf de spin in het web en is zelf
verantwoordelijk. De werkwijze verandert daardoor van een rechtlijnig naar een
cyclisch proces. Dit vereist een goede inbedding in de organisatie en de
werkprocessen. Bedoeling is dat de eisen vanuit ecologie beter dan nu worden
verankerd in VO/DO en uitvoering. Rijkswaterstaat heeft hierbij te maken met een
uitgebreide omgeving van stakeholders, waaronder bevoegd gezag, aannemers,
onderzoeksinstellingen, natuurinstanties en kritische burgers. Dit vereist een meer
proactieve houding en werkwijze van Rijkswaterstaat. De wijziging in de werkwijze is
schematisch verbeeld in Figuur 1.71.
Figuur 2.1 Van toestemming-gestuurd naar voorwaarden-gestuurd.

Naast de regelgeving voor suppleties in beheerplannen komen in dit rapport nog
enkele andere aspecten aan bod.
Een apart aspect is de stikstofdepositie als gevolg van suppletiewerkzaamheden en
daarmee gepaard gaande vervoersbewegingen. Hiertoe is binnen de Wet
natuurbescherming het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ingesteld (zie paragraaf
3.1.5). Daarnaast speelt de Wet natuurbescherming een rol bij het aanvoeren van
materieel en materiaal richting suppletielocaties in het geval dat het transport door
beschermde duingebieden verloopt. Ten slotte is naast gebiedsbescherming ook de
soortenbescherming (voorheen geregeld in de Flora- en faunawet) van belang.
1

Het schema betreft de door Rijkswaterstaat te doorlopen stappen in de beleidscyclus. VO/DO staat
voor voorlopig resp. definitief ontwerp. Nbwet staat voor de (oude) Natuurbeschermingswet.
‘Uitvoering’ houdt hier m.n. in conditionering en omgevingsmanagement. De daadwerkelijke
uitvoering op en bij het water wordt gedaan door de suppletieaannemer (vaak als opdrachtnemer of
ON aangeduid).
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Dit document beschrijft de werkwijze van Rijkswaterstaat op suppletieniveau die
ervoor zorgt dat binnen de ecologische randvoorwaarden en uitgangspunten wordt
gewerkt. Dit rapport gaat in op wetgeving, kaders en samenwerking met
omgevingspartners op het gebied van ecologie, zowel voor wat betreft
gebiedsbescherming als soortenbescherming.

2.2

Zandsuppleties en de Basiskustlijn

De Nederlandse kust is onderhevig aan structurele erosie. Als gevolg van natuurlijke
processen verdwijnt er zand uit de kustzone. Het beheer en onderhoud van de kust
vindt plaats door vergelijkbare hoeveelheden zand aan te vullen. Om te bepalen
hoeveel zand er nodig is, wordt gekeken naar de Basiskustlijn (BKL) en naar het
kustfundament. Op basis van overschrijdingen van de basiskustlijn wordt bepaald
waar op korte termijn zand nodig is. Het kustfundament is de zone van de
binnenduinrand t/m de doorgetrokken -20 m lijn. Voor de lange termijn is het van
belang dat er in deze hele zone voldoende zand aanwezig is.
Om de veiligheid te waarborgen wordt de kustlijn sinds de jaren 90 van vorige eeuw
gehandhaafd door zandsuppleties, het aanbrengen van zand vanuit de zee naar de
vooroever en/of op het strand. Uitgangspunt is dat de BKL gehandhaafd blijft. De BKL
wordt regelmatig geëvalueerd en herzien. Rijkswaterstaat voert het
suppletieprogramma uit en toetst dit jaarlijks aan de BKL.
Zandsuppleties kennen in hoofdzaak vier ruimtelijk gescheiden handelingen: de
winning, het vervoer, de suppletie en de aan- en afvoer van materieel en materialen.
De winning van zand vindt in beginsel plaats op de Noordzeebodem op circa 10 km
uit de kust, vanaf dieptes van 20 meter of dieper met sleephopperzuigers. De
schepen zorgen ook voor het zandtransport van het wingebied naar de
suppletielocatie. De aan- en afvoer van materieel (shovel, bulldozer) en materialen
(pijpleidingen, werkketen e.d.) kan plaatsvinden vanaf zee of via het land. In het
laatste geval worden meestal duingebieden gepasseerd.
Zandsuppletie is er in drie vormen (zie Figuur 1.1):
· Bij een strandsuppletie wordt het zand op het strand aangebracht zodat dit
breder en hoger wordt. Het aanbrengen gebeurt door persen via een
pijpleiding of rainbowen. Het zand wordt met bulldozers verdeeld;
· Bij een vooroeversuppletie wordt het zand op de zeebodem vlak voor de kust
gestort (klappen). Een baggerschip stort een lading zand op de zeebodem in
de vorm van een zandbank. Dat gebeurt door klappen (het zand valt onder uit
het schip op de zeebodem) en/of door rainbowen (het zand wordt door de
lucht gespoten);
· Bij een geulwandsuppletie wordt zand tegen een geulwand aangebracht, daar
waar de bodem steil naar beneden gaat en veel erosie plaatsvindt. Dit gebeurt
meestal door klappen.
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Sinds 2000 wordt het grootste deel als vooroeversuppletie aangebracht.
Figuur 2.2 Het verschil tussen vooroever- en strandsuppletie. Bron: Deltares.

2.3

Kustlijnzorg (KLZ)

Het beheer en onderhoud van de kust met zandsuppleties wordt door Rijkswaterstaat
uitgevoerd in een meerjarig programma Kustlijnzorg. Doel van dit programma is het
op korte en lange termijn in stand houden van de BKL ten behoeve van de veiligheid
tegen overstromingen uit zee, maar ook om andere functies van de kust de ruimte te
geven (natuur, recreatie, drinkwaterwinning). Behalve handhaving van de BKL beoogt
het programma KLZ ook om het kustfundament (zie Figuur 1.2) mee laten groeien
met de huidige (waargenomen) zeespiegelstijging (voor lange termijn).
Figuur 2.3 Het kustfundament van Nederland
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2.3.1
Organisatie
Het Programmateam Kustlijnzorg verzorgt de uitvoering van het programma KLZ.
Rijkswaterstaat kent zowel landelijk opererende als regionaal georiënteerde
organisatieonderdelen (Figuur 1.3), waarvan er meerdere betrokken zijn bij KLZ. Van
de landelijke organisatieonderdelen betreft het onder meer Water, Verkeer en
Leefomgeving (WVL), verantwoordelijk voor meten en ontwerp, en Programma’s,
Projecten en Onderhoud (PPO), verantwoordelijk voor de uitvoering. Daarnaast
kunnen ook andere organisatieonderdelen van belang zijn. De Centrale
Informatievoorziening (CIV) levert onder meer de Jarkusraaien en vele andere
noodzakelijke informatie.
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Figuur 2.4 Organisatiestructuur Rijkswaterstaat. De bij het programma Kustlijnzorg meest
betrokken organisatieonderdelen zijn blauw omkaderd.

Van de regionale organisatieonderdelen (Figuur 1.4) zijn de volgende regio’s als
‘beheerder’ en voor het omgevingsmanagement met publiek en kustgemeenten
betrokken bij zandsuppleties: Zee en Delta (RWS ZD; met werkingsgebied Zeeland en
Goeree-Overflakkee), Noord-Nederland (RWS NN; werkingsgebied o,a, Friesland en
Groningen), West-Nederland Noord (RWS WNN; werkingsgebied Noord-Holland) en
West-Nederland Zuid (RWS WNZ; werkingsgebied Zuid-Holland exclusief GoereeOverflakkee). RWS ZD heeft hierin namens deze regio’s een coördinerende en
opdrachtgeversrol.
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Verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van zandsuppleties is het
Programmateam Kustlijnzorg (KLZ; zie Figuur 1.5). Dit is samengesteld vanuit
verschillende organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Het Programmateam KLZ
werkt volgens het 5-rollenmodel van Integraal Projectmanagement. Aan het hoofd
hiervan staat de Programmamanager, die eindverantwoordelijk is voor een goed
projectresultaat. Programmateam KLZ bestaat verder uit vier teams:
· Het Team Projectbeheersing met aan het hoofd de manager projectbeheersing
(vanuit PPO) is gericht op het beheersen van de risico’s en alle financiële,
plannings- kwaliteits- en andere beheersaspecten in het project.
· Het Omgevingsteam met de omgevingsmanager (vanuit ZD) zorgt voor de
‘conditionering’ (onderzoek en vergunningenmanagement) en zorgt ervoor dat
de relatie met de omgeving en stakeholders in balans blijft gedurende het
project. Het Omgevingsteam wordt hieronder nader toegelicht.
· Het Contractteam met de contractmanager verzorgt de aanbesteding van
contracten met verschillende marktpartijen (aannemers die de suppleties
uitvoeren), de inkoop en contractbeheersing tijdens de uitvoering.
· Het Technisch team met de technisch manager (vanuit WVL) is
verantwoordelijk voor de technische en inhoudelijke inbreng in het project bij
het ontwerp van de suppleties en op het gebied van de morfologie,
informatieverwerking en integrale veiligheid.

Figuur 2.5 Organisatiestructuur Programmateam Kustlijnzorg

Het Omgevingsteam zorgt dat het programma kan werken binnen de gestelde kaders
van wet- en regelgeving (‘conditionering’). Het Omgevingsteam is onder meer
verantwoordelijk voor toetsing aan en verkrijgen van toestemming op basis van
natuurwetgeving en het hiervoor benodigde natuuronderzoek. Verder verzorgt het
Omgevingsteam het opstellen van een Monitoring- en Evaluatieprogramma (MEP),
Milieueffectrapportage (MER) en is het verantwoordelijk voor
ontgrondingsvergunning, waterbodemonderzoek, onderzoek naar conventionele
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explosieven, publiekscommunicatie, strategisch omgevingsmanagement en
omgevingsrecht.
Het Omgevingsteam wordt bij de individuele suppletieprojecten in elke kustregio (NN,
WNN, WNZ en ZD) ondersteund met een regionale omgevingsmanager vanwege de
specifieke regionale kennis en ervaring.
De werkwijze van het Programmateam KLZ in relatie tot ecologie komt uitgebreider
aan bod in Hoofdstuk 4.
WVL is belast met een aantal onderzoeksprogramma’s (zie Hoofdstuk 5).
2.3.2
Programmering
De programmering van Kustlijnzorg wordt verzorgd door het technisch management
van RWS WVL. Dit zijn langjarige processen die voor vier jaar vooruit worden gepland
en jaarlijks worden geactualiseerd. Jaarlijks wordt aan de hand van jarkusraaien de
ontwikkeling (erosie/sedimentatie) van de kust vastgesteld en getoetst in hoeverre de
geprogrammeerde suppleties aanpassing behoeven. Ook kunnen nieuwe suppleties
aan het programma worden toegevoegd.
Voor de periode 2016-2019 wordt uitgegaan van een suppletie van 28 miljoen m 3,
gemiddeld 7 miljoen m3 per jaar. Figuur 1.6 toont de locaties en hoeveelheden van
het suppletieprogramma 2016-2019. Dit kaartje wordt jaarlijks geactualiseerd door
WVL.
Momenteel is het suppletieprogramma 2020- 2023 in voorbereiding.
In het suppletieprogramma wordt gemotiveerd op welke locaties het nodig is te
suppleren om de Basiskustlijn te onderhouden en zijn een globaal ontwerp ( concept
indicatief ontwerp) en de verwachte uitvoeringsperiode opgenomen. Daarbij is ook
aangegeven welke Natura 2000-gebieden en – beheerplannen in beschouwing
genomen worden met het oog op naleving van de Wet natuurbescherming.
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2.6 Suppletieprogramma 2016-2019
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2.3.3
Uitvoering suppleties
Met de in de vorige paragraaf besproken informatie kan een eerste snelle toetsing
plaatsvinden of een specifieke suppletie voldoet aan de randvoorwaarden vanuit de
Wet natuurbescherming. Vaak wordt een dergelijke toetsing een quickscan genoemd.
Daarnaast vraagt de Wet natuurbescherming bij toetsingen nut en noodzaak van de
suppleties te omschrijven, zeker als er sprake is van effecten op beschermde
natuurwaarden. Het suppletieprogramma biedt ook hiervoor belangrijke informatie.
Voordat de aannemer die de suppletie gaat uitvoeren daadwerkelijk met de winning,
het vervoer en de stort kan starten dienen de nodige vergunningen te worden
verkregen en meldingen verricht. Rijkswaterstaat heeft in de suppletiecontracten zelf
de verantwoordelijkheid opgenomen voor het verkrijgen van deze vergunningen en
verrichten van de meldingen. De uit te voeren conditioneringsactiviteiten hebben
naast de Wet natuurbescherming betrekking op de Ontgrondingenwet (opstellen
uitvoeringsplan), Besluit bodemkwaliteit (waterbodemonderzoek), archeologie en
vaststellen van de geschiktheid van zandwingebieden op basis van de kans op het
aantreffen van conventionele explosieven.
Het proces van voorbereiding en uitvoering van afzonderlijke suppleties in relatie tot
ecologie wordt uitgebreid besproken in Hoofdstuk 4.
2.3.4
Strategisch omgevingsmanagement lange termijn
Binnen het Omgevingsteam KLZ houdt het strategisch omgevingsmanagement zich
bezig met verschillende onderzoeken en studies gericht op de lange termijn. Deze zijn
mede van belang bij het toetsen van suppleties aan de vereisten vanuit
natuurwetgeving. Bovendien worden afgeronde suppleties geëvalueerd op mogelijke
verbeteringen die bij nieuwe suppleties kunnen worden toegepast. De onderzoeken
en studies omvatten onder meer:
MER/MEP 2008-2017. Op basis hiervan is een zandwinvergunning verkregen
in het kader van het Besluit Ontgrondingen Rijkswateren. Vanuit die
vergunning komen ook randvoorwaarden die meegenomen moeten worden in
de ecologische toetsing van een suppletie.
Algemene Passende Beoordeling zandwinning, zandtransport en
zandsuppletie. Dit rapport geeft een beschrijving van het algemene
toetsingskader en de algemene effecten die kunnen optreden bij een
suppletieactiviteit (zowel winning, transport als suppleren). Deze informatie
kan betrokken worden bij een effectbeoordeling van een suppletie die op een
specifieke locatie plaatsvindt. De Algemene Passende Beoordeling wordt in
beginsel jaarlijks (laatste versie dateert van 2016) geactualiseerd waarbij
nieuwe ecologische kennis en technieken worden meegenomen.
PAS berekeningen Robuust Realistisch scenario. Dit wordt verder toegelicht in
paragraaf 3.1.4. Zoals aldaar beschreven komt de vergunningplicht voor
individuele suppleties naar verwachting te vervallen. Er is wel een verplichting
om stikstofeffecten te monitoren.
Natuurlijk Veilig is een zesjarig programma (2017-2021) op basis van een
convenant tussen Rijkswaterstaat/WVL en tien natuurorganisaties. Het
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onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd door Deltares en Wageningen Marine
Research en richt zich op verder onderzoek naar de ecologisch effecten van
suppleties.
Het Omgevingsteam KLZ draagt zorg voor een geactualiseerde werkwijze en
overzicht van de beheerplanvoorwaarden, waarvan in voorliggend rapport een
eerste versie is neergelegd.
Verbeterprocessen en evaluatie. Het Omgevingsteam is voor complete
conditioneringsproces nu nog bezig is met invulling van de juiste
randvoorwaarden voor het programma 2016 -2020. Zij zal het komende jaar
een inhaalslag maken. (Zie ook paragraaf 4.5)

Daarnaast heeft RWS een samenwerkingsovereenkomst met tien natuurorganisaties,
zowel terreinbeheerders als meer thematische (zoals Stichting de Noordzee,
Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging en Stichting duinbehoud). Doel van
de overeenkomst is om onderzoek te doen naar de effecten van suppleties en de
resultaten waar mogelijk toe te passen in de suppletiepraktijk2.
Ten slotte wordt er relatiemanagement gevoerd via de uitvoering van het
monitorings- en evaluatieprogramma dat voortvloeit uit de ontgrondingsvergunning.
Daarin wordt nader onderzoek gedaan naar de zandwingebieden.
2.3.5
Kaders en onderzoeken natuur
De kaders en ecologische uitgangspunten die het Omgevingsteam goed dient te
kennen en te gebruiken bij de toetsing van suppleties aan natuurwetgeving zijn:
· Het Besluit Ontgrondingen Rijkswateren. Hierin wordt vastgelegd waar in de
Noordzee zand gewonnen kan worden ten behoeve van zandsuppleties. Hierbij
wordt rekening gehouden met randvoorwaarden vanuit Natura 2000-gebieden
en -beheerplannen.
· Natura 2000-gebieden en beheerplannen. Deze betreffen de
gebiedsbescherming uit de Wet natuurbescherming. Dit wordt toegelicht in
paragraaf 3.1.
· Eén van de aspecten van gebiedsbescherming is de afsluiting van gebieden.
Bij het plannen van vaarroutes dient rekening gehouden te worden met de
Toegangsbeperkende besluiten (TBB’s). Dit staat toegelicht in paragraaf 3.1.3.
· Naast de gebiedsbescherming kent de Wet natuurbescherming ook
soortenbescherming. Dit wordt toegelicht in paragraaf 3.2. Hieronder valt
onder meer de Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat, die in
paragraaf 3.2.2 wordt besproken.
· Diverse kaders en onderzoeken op het gebied van natuur. In paragraaf 5.1
worden de onderzoeken en onderzoeksprogramma’s besproken.
En verder zijn er veel monitoring & onderzoeksgegevens die van belang zijn bij het
uitvoeren van gebiedsanalyses en ecologische toetsen. Er lopen verschillende

2

https://www.natuurlijkveilig.nl/convenantpartners
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reguliere onderzoeks- en monitoringsprogramma’s waar Kustlijnzorg gegevens van
kan betrekken. Hoofdstuk 5 gaat hier nader op in.
2.3.6
Processchema werkwijze ecologie bij suppleties
Door Rijkswaterstaat is een processchema opgesteld, dat de basis vormt voor de
integrale werkwijze waar samenwerking met het technisch management (ontwerp
suppletie) en samenwerking met terreinbeheerders en met onderzoekspartners aan
bod komt (klanteisen en uitgangspunten).
Een belangrijke rol in dit processchema is weggelegd voor het opstellen van een
‘borgingsdocument natuur suppletie X inclusief ecologisch werkprotocol’. Het
borgingsdocument is een groeidocument dat alle aspecten van gebieds- en
soortenbescherming omvat. Het wordt in de loop van de voorbereidingsfase
opgesteld, aangevuld en uitgewerkt met inbegrip van een ecologisch werkprotocol
voor de suppletieaannemer.
Voor een grotere versie van het processchema zie Bijlage 1.
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3 Natuurwaarden in de kustzone
In dit hoofdstuk worden de natuurwaarden besproken die van belang zijn bij
de winning, het transport en de suppletie van zand in het kader van de
kustlijnzorg. Gekozen is voor een pragmatische (en zeker geen naar
volledigheid strevende) insteek die aansluit bij de kennis omtrent de
effecten van suppletie en de maatregelen om effecten te verminderen of te
voorkomen. Dit hoofdstuk vormt daarmee een opstapje naar het volgende
hoofdstuk, waar de wet- en regelgeving en daaruit voortvloeiende
randvoorwaarden worden besproken.
De te bespreken natuurwaarden zijn schematisch verbeeld in onderstaande figuur.
Figuur 3.1 Natuurwaarden in de kustzone. De codes zijn verwijzingen naar de paragrafen in dit
hoofdstuk. Bron van oorspronkelijke figuur: Deltares.

3.1

Natuurwaarden op open zee

Natuurwaarden op open zee kunnen worden beïnvloed door de zandwinning en het
transport naar de suppletielocatie. Zandwinning ten behoeve van suppleties vindt in
principe plaats op de Noordzee in een ongeveer 10 tot 20 km brede zone tussen de
doorgaande -20 meter dieptelijn en de 12-mijlsgrens.
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Zeewaarts van de 12-mijlsgrens op de Noordzee hebben andere functies (onder
andere scheepvaart, visserij en natuur) voorrang. Hier ligt binnen de Exclusieve
Economische Zone (EEZ) een drietal Natura 2000-gebieden, namelijk Friese Front,
Kalverbank en Doggersbank. Deze gebieden zijn aangewezen vanwege onder meer
hun belang als foerageergebied voor zeekoet (Friese Front), bruinvis, gewone en
grijze zeehond (Klaverbank en Doggersbank). Deze gebieden worden niet door
zandwinning of –transport beïnvloed.
Landwaarts van de -20 meter dieptelijn wordt in beginsel geen zand gewonnen met
het oog op behoud van een stabiel kustfundament en vanwege de ecologische waarde
van de kustzone. De doorgaande -20 meter dieptelijn vormt ook de zeewaartse
begrenzing van de Natura 2000-gebieden in de kustzone, namelijk Vlakte van de
Raan, Voordelta en Noordzeekustzone. De keuze voor deze begrenzing sluit aan op
het leefgebied van de zwarte zee-eend, die tot maximaal 20 meter diep kan duiken.
De natuurwaarden van de kustzonegebieden worden dus niet rechtstreeks beïnvloed
door zandwinning. Indirect is beïnvloeding echter mogelijk door tijdelijke
vertroebeling van water door opwerveling van slib bij de zandwinning verder op zee
en door verstoring bij het transport van winningslocatie naar suppletielocatie.

3.2

Vogelconcentraties in de kustzone

In de kustzone, de wateren tot een diepte van circa -20 m, foerageert vooral in het
winterhalfjaar een aantal vis- en/of schelpdieretende vogelsoorten. Tot de viseters
behoren roodkeelduiker, parelduiker, kuifduiker, fuut, aalscholver, lepelaar, middelste
zaagbek, dwergmeeuw, grote stern en visdief. Tot de schelpdiereters behoren topper,
eider, zwarte zee-eend en brilduiker. Uit het project Ecologisch gericht suppleren
(Deltares, z.j.; Poot et al., 2010; Jonkvorst et al., 2013) blijkt dat vooral
roodkeelduiker (die ook representatief wordt geacht voor parelduiker) en zwarte zeeeend (representatief voor topper en eider) gevoelig kunnen zijn voor verstoring door
scheepvaartverkeer ten behoeve van suppletiewerkzaamheden. De
sleephopperzuigers, waarmee het zand vervoerd wordt, varen bij voorkeur een zo
kort mogelijke route, rekening houdend met de reguliere scheepvaartroutes. Wanneer
hierbij concentraties foeragerende vogels worden gepasseerd, kan dit tot verstoring
leiden. Voor soorten die zeer verstoringsgevoelig zijn en bij een frequentie van 1
schip per uur de vaarroute mijden, is de duur van de effecten gelijk aan het aantal
dagen waarop gevaren wordt (Van Duin et al, 2012). Een soort als de roodkeelduiker
kan bij helder weer tot op een afstand van 4 km verstoord worden, dat wil zeggen
zijn foerageeractiviteiten onderbreken en het gebied verlaten. Deze soort foerageert
echter vooral in brede geulen waar ’s winters vis doorheen trekt. Deze geulen zijn zo
breed dat er gemakkelijk uitwijkmogelijkheden zijn zodat de kans op significant
negatieve effecten heel klein is. De grotere concentraties vogels worden overigens
vooral buiten de grote vaargeulen waargenomen (zie voorbeeld Voordelta in Figuur
2.2).
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Figuur 3.2 Verspreiding viseters in de Voordelta 2009-2011 (figuur 4.13 in beheerplan
Voordelta).
.

In de Noordzeekustzone worden vier kansrijke zones voor het foerageren van grote
concentraties vogels in de relatief diepe delen (dieper dan 5-8 meter) van de kustzee
onderscheiden, namelijk de zeegebieden bij Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog
en tussen Bergen en Petten3. Vooral deze gebieden zijn van belang voor viseters
vanwege de aanwezigheid van opgroeiende vis.
Schelpdiereters zijn meer specifiek aan bepaalde locaties met schelpdierbanken (zie
volgende paragraaf) gebonden. Zwarte zee-eend en eider kunnen op de
foerageerlocaties worden verstoord door de vaarbewegingen indien deze binnen 1,5
km van de deze locaties plaatsvinden. Dit betreft een gemiddelde verstoringsafstand
(Krijgsveld et al., 2008). De zwarte zee-eend foerageert op schelpenbanken van
Spisula en Ensis tot op diepten van 20 meter. De zeegebieden bij Bergen, ten
noorden van Ameland, Schiermonnikoog en recent ook Terschelling zijn vrijwel de
enige locaties waar groepen zwarte zee-eenden langdurig rusten en foerageren in de
Noordzeekustzone.
In de Noordzeekustzone en het Waddengebied arriveren Zwarte Zee-eenden in
september en maximale aantallen zijn er vaak in april-mei (Ens et al., 2017). In het

3

Natura 2000-beheerplan Noordzeekustzone.
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Deltagebied worden de grootste aantallen zwarte zee-eend geteld in de periode
november tot en met februari (Arts et al., 2017).
De eider overwintert hoofdzakelijk in de Waddenzee en wijkt bij voedseltekorten uit
naar de Noordzeekustzone. Deze soort foerageert onder meer op kokkels en mossels
op een diepte van circa 3 meter. Omdat de sleephopperzuigers de kust over het
algemeen niet binnen de - 5 metercontour naderen, is de verwachting dat de effecten
op eiders in de Waddenzee en de Noordzeekustzone zeer beperkt zijn. De topper
foerageert ’s winters vooral op driehoeksmosselen in het IJsselmeergebied. In strenge
winters foerageren ze ook op mosselen in de Waddenzee en in de Noordzeekustzone
en waarschijnlijk op Spisula en Ensis het Deltagebied. Toppers zijn bijzonder
verstoringsgevoelig en foerageren in wateren tot maximaal 6 meter diep. Zie als
voorbeeld verspreidingsbeeld schelpdiereters Voordelta (Figuur 2.3). In de Voordelta
foerageert de topper voornamelijk vlak onder de kust, terwijl de zwarte zee-eend
meestal ver op zee zijn voedsel zoekt. De eider neemt hier een tussenpositie in.
Figuur 3.3 Verspreiding bodemdiereters in de Voordelta 2009-2011 (figuur 4.14 in beheerplan
Voordelta)

3.3

Schelpenbanken

Schelpdierbanken bieden leefgebied voor vele soorten zeedieren en vormen een
belangrijke voedselbron voor vogels als eider, topper en zwarte zee-eend. Deze
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duikeenden eten zowel de schelpdieren als de dieren zoals garnalen die op de
schelpdierbanken leven.
Schelpdierbanken zijn biogene structuren gevormd door kolonies schelpdieren. In de
natuurlijke situatie bestond een vijfde deel van de Noordzee uit schelpdierbanken
maar door overbevissing en ziektes is de oppervlakte sterk afgenomen. Soorten als
kokkel (Cerastoderma edule), nonnetje (Macoma balthica), mesheften (Ensis spec.),
en strandschelpen (Spisula spec.) vormen platte banken. De mossel (Mytilus edulis),
platte oester (Ostrea edulis) en Japanse oester (Crassostrea gigas) vormen hogere
banken. De platte oester is vrijwel overal verdwenen en zijn plaats is ingenomen door
de Japanse oester.
Schelpdierbanken maken deel uit van het habitattype Permanent overstroomde
zandbanken (H1110). Ze staan altijd onder water tot maximaal 20 m diepte. Vrijwel
de gehele oppervlakte van de Natura 2000-gebieden in de kustwateren wordt tot het
habitattype H1110 gerekend, met uitzondering van de droogvallende slik- en
zandplaten in de Voordelta en de Razende Bol en de koppen van de Waddeneilanden,
die onder habitattype H1140 Slik- en zandplaten vallen. Een groot deel van het
habitattype H1110 bestaat uit onbegroeide delen, slechts een kleiner deel bestaat uit
schelpdierbanken.
In de Noordzeekustzone worden vier kansrijke zones in de relatief diepe delen (dieper
dan 5-8 meter) van de kustzee onderscheiden, namelijk de zeegebieden bij
Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog en tussen Bergen en Petten. Deze gebieden
kenmerken zich door de aanwezigheid van opgroeiende vis, schelpdierbanken en
andere kenmerkende bodemdieren met een relatief lange levensduur. In de gebieden
kwamen schelpdierbanken van Spisula voor, tegenwoordig is vooral Ensis aanwezig.
Figuur 2.4 laat de ontwikkeling in de tijd zien van de bestanden van Spisula in de
Nederlandse kustzone. De biomassa-ontwikkeling van Spisula laat een dramatische
daling in de periode 2002 -2016 zien ten opzichte van de periode daarvoor. In de
laatste jaren (2015-2016) lijkt er sprake van een lichte opleving.
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Figuur 3.4 Ontwikkeling van het bestand van Spisula (miljoen kg versgewicht) vanaf 1994
(Troost et al., 2017)

In 2017 werden de grootste dichtheden kleine en grote Spisula aangetroffen ten
noorden van Terschelling en Ameland (Figuur 2.4). Daarnaast waren er hoge
dichtheden bij de Noord Hollandse kust tussen Wijk aan Zee en Bergen aan Zee, en
ten noordwesten van de Maasvlakte (Schipper, 2018). Van kleine Ensis werden in
2017 op meerdere plekken langs de kust grote dichtheden aangetroffen (Figuur 2.5).
Van de grote Ensis werden nauwelijks dichtheden van >100 individuen per m 2
aangetroffen (WVL/WMR, 2018).
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Figuur 3.5 Dichtheden 2017 van kleine (links)- en grote (rechts) Spisula (WVL/WMR in
Schipper, 2018)

Figuur 3.6. Dichtheden in 2017 van kleine (links) en grote (rechts) Ensis (WVL/WMR in
Schipper, 2018).
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Betekenis van halfgeknotte strandschelp Spisula subtruncata voor zwarte zee-eenden
De discussie die speelt bij de zandsuppleties langs de Nederlandse kust vooroevers is
of de Spisla subtruncata schelpenbanken worden bedekt tijdens de
vooroeversuppleties waarvan de schelpdierbanken ouder dan 1 jaar zijn. Deze
schelpenbanken hebben een hoge voedingswaarden voor zee-eenden, zodat hoge
concentraties van vele tienduizenden vogels vaak foerageren op Spisula
schelpenbanken (Leopold, 1996). In de periode half maart-half mei worden de
meeste langsvliegende Zwarte zee-eenden geobserveerd over zee op zoek naar
voedsel, met namen ten noorden van de Waddeneilanden. De aantallen
overwinteraars liepen in 1990-2000 op tot 140.000. Er is onvoldoende de kennis over
de energetische waarde van een meerjarige Spisula voor zwarte zee-eenden. Echter
het is aannemelijk dat bij keuze tussen jonge en oudere schelpdieren, zwarte zeeeenden zo goed als zeker de oudere prefereren. De eenden zouden immers grotere
hoeveelheden jonge dieren moeten eten om in conditie te blijven (Leopold et. al
1998). Er zijn in het verleden boven de Waddeneilanden bij een broedval met Spisula
aantallen tussen 10.000 en 1.000.000 individuen/m 2 (Leopold et al.,1998)
aangetroffen.

3.4

Zeehondenrustplaatsen

In de Nederlandse kustwateren komen twee soorten zeehonden voor, de gewone en
de grijze zeehond.
De gewone zeehond is de meest talrijke. Deze soort leeft in de Waddenzee en het
Deltagebied en de aangrenzende delen van de Noordzee. Het grootste deel van het
leven speelt zich af op zee. Zo’n 20 % van de tijd brengt de gewone zeehond door op
zandplaten om te rusten, jongen te baren en te verzorgen en om te verharen. De
jongen worden in de periode mei-juli geboren. Tijdens de zoogtijd en in de
zomermaanden wanneer de dieren verharen zijn ze zeer frequent op zandplaten te
zien. De jongen van de gewone zeehond kunnen direct zwemmen maar zijn voor het
zogen afhankelijk van de zandplaten. In de Waddenzee worden de meeste jongen
geboren in het oostelijk deel vanaf Schiermonnikoog.
De grijze zeehond leeft en foerageert voornamelijk op open zee. De Waddenzee en
Voordelta worden uitsluitend benut als ligplaats. De jongen worden in december –
februari geboren en kunnen de eerste twee weken niet zwemmen. Ze zijn afhankelijk
van permanent droogvallende platen, stranden en duinen. Jongen worden
voornamelijk geboren op zandplaten in het westelijk deel van de Waddenzee. In de
Voordelta worden dezelfde zandplaten benut als die van de gewone zeehond, maar
betreft het slechts kleine aantallen. De grijze zeehond verhaart in maart – april.

3.5

Strand- en schorvegetaties

Strandvegetaties bevinden zich overwegend zeewaarts van de duinvoet (3 m +NAP)
op het strand. De enige vegetaties die op het strand voet aan de grond kunnen
krijgen zijn de embryonale duinen (habitattype H2110). Dit zijn beginnende duintjes
die vaak vanuit vloedmerk zijn ontstaan. De belangrijkste soort die stuivend zand
invangt en de duinvorming op gang brengt is hier het biestarwegras, een

26/86

FOUT! ONBEKENDE NAAM VOOR DOCUMENTEIGENSCHAP. | DEFINITIEF | RWS-WERKWIJZE ECOLOGIE BIJ
ZANDSUPPLETIES | 18 SEPTEMBER 2018

zoutminnende plant. Slechts enkele andere zouttolerante soorten kunnen hier
groeien, zoals zeepostelein, zandhaver en zeemelkdistel. Embryonale duinen komen
overal langs de kust voor, maar niettemin is het habitattype zeldzaam. Het
habitattype is erg dynamisch, kan relatief snel ontstaan, van plaats veranderen en
(bijvoorbeeld bij stormen) verdwijnen. Bij strandsuppleties is er enerzijds een grote
kans op bedekking van embryonale duinen, anderzijds leidt het aanbrengen van zand
weer tot nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden.
Schorvegetaties bevinden zich meestal ook onder de 3 m +NAP-hoogtelijn, maar
liggen vergeleken met de embryonale duinen meer in de luwte, bijvoorbeeld aan de
zuidzijde van de Waddeneilanden. De zilte pionierbegroeiingen, schorren en zilte
graslanden kwalificeren zich als habitattypen (H1310 en H1330) en groeien op
strandvlakten en kwelders die regelmatig overspoeld raken met zeewater. De
vegetaties zijn erg gevoelig voor bedekking door suppleties, maar door hun locatie is
de kans op bedekking veel geringer dan bij embryonale duinen.

3.6

Duinvegetaties

Onder duinvegetaties verstaan we begroeiingen die globaal gezien landwaarts van de
3 m +NAP-hoogtelijn in het duingebied groeien. Alleen de duinvegetaties vlak langs
de basiskustlijn kunnen door suppleties rechtstreeks (door bedekking) dan wel
indirect (door overstuiving) beïnvloed worden. Het betreft de kwalificerende
habitattypen witte duinen (H2120), grijze duinen (H2130) en vochtige duinvalleien
(H2190).
De witte duinen of helmduinen bevinden zich in de zeereep, de duinen direct
landwaarts van de duinvoet. Helm is hier de overheersende plantensoort. Andere
soorten zijn Noordse helm, zandhaver, zeewolfsmelk en blauwe zeedistel. De witte
duinen vormen een zeer dynamisch milieu. Op plaatsen waar verstuiving wordt
toegelaten, zijn deze helmduinen in hun natuurlijke staat. Deze situatie komt vooral
op de Waddeneilanden en plaatselijk in het Deltagebied voor.
De grijze duinen liggen verder landinwaarts, staan minder onder invloed van
verstuivend zand en zijn veel soortenrijker.
Vochtige duinvalleien zijn in het duinlandschap ontstaan door uitstuiven van oudere
duinen tot op grondwaterniveau of doordat strandvlakten van zee afgesloten raken
door vorming van nieuwe duinruggen. De vegetaties van vochtige duinvalleien zijn
vaak zeer soortenrijk.
Duinvegetaties worden over het algemeen niet rechtstreeks door strandsuppleties
beïnvloed omdat deze zich over het algemeen boven de 3 m +NAP-hoogtelijn
bevinden. Wel is er een indirecte beïnvloeding door strandsuppleties en in mindere
mate door vooroeversuppleties mogelijk. Het aangevoerde zand zal immers deels
onder invloed van wind verstuiven en de aangrenzende vegetaties in meer of mindere
mate bedekken. In principe is dit een natuurlijk proces dat bij het dynamische
landschap hoort, maar suppleties versterken dit. Effecten die hierbij kunnen optreden
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zijn toename van de kalk en andere verrijkende stoffen (waaronder fosfaat) en
toename van zout (‘saltspray’). Deze effecten zijn relatief beperkt en vaak heeft het
toestaan van dynamiek in de duinen sterkere effecten. Een ander effect is dat door
toename van verstuiving als gevolg van suppleties het areaal witte duinen groter
wordt ten koste van de grijze duinen. Suppleties hebben positieve effecten in gevallen
waarbij gestreefd wordt naar meer overstuiving.

3.7

Broedvogels

Slechts enkele soorten vogels broeden op het strand. De belangrijkste soorten zijn
bontbekplevier, strandplevier en dwergstern, noordse stern, visdief en scholekster.
Het nest bestaat vaak uit niet meer dan een kuiltje met wat schelpen- en
plantenresten. Er zijn slechts weinig plekken langs de Nederlandse kust waar deze
soorten voldoende rust vinden om tot broeden te kunnen komen. Het betreft
voornamelijk rustige stranden op de Waddeneilanden en in het Deltagebied. De
bontbekplevier broedt ook wel af en toe aan de vastelandskust.
De strandbroeders zijn alleen gevoelig gedurende het broedseizoen inclusief de
periode dat de jongen nog niet vliegvlug zijn. De soorten worden hieronder kort
besproken (naar Meininger, 2015).
Scholekster
Forse, zwart-witte steltloper met rode snavel. Broedt solitair in veel soorten gebieden,
o.a. (maar weinig) op hoge delen van stranden en in kustduinen. Het legsel bevat
drie of vier eieren en wordt vervangen als dit verloren gaat. Per jaar worden één keer
jongen grootgebracht.
Eieren: (medio)eind april- eind juni (medio juli)
Jongen: (medio) eind mei – eind juli (medio aug)
Bontbekplevier
Kleine steltloper, die meestal solitair broedt. Op aantrekkelijke broedplaatsen soms
meerdere
nesten dicht bij elkaar. Broedt o.a. op de hoogste delen van (schelprijke) stranden,
primaire duintjes en langs dijkvoeten. Per legsel worden meestal vier eieren gelegd;
in één seizoen kunnen twee keer jongen worden grootgebracht. De ruim 400 paar
Nederlandse Bontbekplevieren broeden gelijk verdeeld over Waddengebied en
Deltagebied. De populatie neemt in omvang af.
Eieren: (begin) medio april- eind juni (medio juli)
jongen: (begin) medio mei – eind juli (medio aug)
Strandplevier
Deze kleine steltloper is karakteristiek voor dynamische, zoute kustmilieus, waar
wordt gebroed op schelprijke stranden en in primaire duintjes. De soort kan solitair
broeden, maar ook in ‘losse’ kolonies. Strandplevieren leggen vrijwel altijd drie
eieren. In Noordwest-Europa sterk in aantal afgenomen. Er broeden tegenwoordig
nog 500 paren, waarvan 200 in Nederland. Het Deltagebied is met 150 paren één van
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de laatste bolwerken van de Strandplevier. Tegenwoordig is de soort zeldzaam op
stranden.
Eieren: (begin) medio april- eind juni (medio juli)
jongen: (begin) medio mei – eind juli (medio aug)
Visdief
Broedt in kleine of grote kolonies op zandplaten, schorren en kwelders, groene
stranden4. Op het Noordzeestrand broedt de soort slechts sporadisch. Ze leggen twee
of (meestal) drie eieren. Per jaar wordt één broedsel grootgebracht. Indien een legsel
verloren gaat, wordt vaak een nieuwe broedpoging ondernomen. In Nederland
broeden ruim 18000 paren.
Eieren: eind april- eind juni (medio juli)
Jongen: eind mei – eind juli (medio aug)
Noordse Stern
Lijkt veel op de Visdief. Nederland ligt aan de zuidgrens van het broedgebied van
deze soort. In het Deltagebied ontbreekt de soort op de stranden, in het
Waddengebied sporadisch. In Nederland ca. 1000 paren.
Eieren: eind april- eind juni (medio juli)
Jongen: eind mei – eind juli (medio aug)
Dwergstern
Kleinste stern en één van de meest karakteristieke broedvogels van dynamische
kustmilieus. Broedt meestal in kleine kolonies van hooguit enkele tientallen paren;
kolonies tot 150 paar zijn uitzonderlijk. Er wordt gebroed op kale of spaarzaam
begroeide terreinen, inclusief stranden, meestal met schelpen of steentjes. De soort
is weinig plaatstrouw en koloniseert snel nieuwe broedgebieden. Het legsel bestaat uit
twee of drie eieren, die meestal snel worden vervangen als ze verloren gaan. In
Noordwest-Europa broeden ongeveer 5000 paren, waarvan 800 in Nederland. De
meeste Nederlandse Dwergsterns broeden in de Delta (500 paren), de overige in het
Waddengebied.
Eieren: begin mei- eind juni (medio juli)
Jongen: eind mei – eind juli (medio aug)

3.8

Steenloper (en enkele andere soorten)

De steenloper kan het gehele jaar door worden waargenomen in het kustgebied. De
soort foerageert in het intergetijdengebied, in de oeverzones die net onder water
komen te staan bij hoog water, onder andere op en bij strekdammen. In het Natura
2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe neemt juist deze zone af, terwijl de
hoogdynamische zones toenemen. Het beheerplan voor dit gebied geeft aan dat
hierdoor de draagkracht wat betreft de foerageerfunctie voor de steenloper afneemt.
In ieder geval nemen de aantallen ten opzichte van de instandhoudingsdoelstellingen
af. In breder geldt dit ook voor bontbekplevier, rosse grutto en scholekster. De

4

Groene stranden zijn overgangssituatie in het Waddengebied tussen stranden (aan de duinzijde) en
wadden (aan de wadzijde).
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precieze oorzaak van de afname is onduidelijk en daarom wordt hier onderzoek naar
uitgevoerd én naar mogelijkheden om de draagkracht van Westerschelde &
Saeftinghe voor deze soort te vergroten.
In het beheerplan voor de Voordelta wordt vastgesteld dat de aantallen steenloper
redelijk stabiel maar onder de in de instandhoudingsdoelstelling genoemde aantallen
liggen. Verstoring door een toename van activiteiten in de winterperiode op de
Brouwersdam heeft waarschijnlijk geen grote effecten aangezien de soort hier relatief
weinig gevoelig voor is. Zandsuppleties kunnen uitgevoerd worden ter hoogte van en
op strekdammen. Dat betekent dat een klein gedeelte van het foerageergebied van
de steenloper niet meer beschikbaar is. Het is op dit moment onduidelijk in hoeverre
dit van invloed is op de aantallen steenlopers in de Voordelta.

3.9

Overige soorten en waarden

Op de plaatsen waar suppleties worden uitgevoerd, namelijk in de vooroever en op
het strand, komen afgezien van de hiervoor besproken gevallen vrijwel geen andere
beschermde soorten en waarden voor. Wanneer echter sprake is van de aan- en
afvoer van materialen en materieel via de duinen kan een groot aantal beschermde
soorten, habitattypen en leefgebieden van soorten en hierdoor beïnvloed worden. Een
bespreking van al deze soorten, habitattypen en leefgebieden past niet in het bestek
van dit rapport. Een aantal soortengroepen wordt globaal besproken in paragraaf
3.2.1.
Suppleties veroorzaken ook effecten op niet in de Wet natuurbescherming
beschermde soorten en waarden. Van veel diergroepen en planten bestaan Rode
Lijsten met kwetsbare of bedreigde soorten, die lang niet altijd wettelijk beschermd
zijn. In ieder geval geldt de algemene zorgplicht (paragraaf 3.2.4).
Soms is er sprake van een bijzondere situatie. De purperslak (Nucella lapillus) is een
roofslak, die zich voedt met mossels en zeepokken. Het is een bedreigde soort5, die
geen wettelijke bescherming geniet. De purperslak was eind vorige eeuw vrijwel
uitgestorven door watervervuiling maar breidt zich de laatste jaren weer uit. De soort
komt in Nederland vooral voor op strekdammen in de getijdenzone tussen eb en
vloed. Bij een suppletie bij Westkapelle in 2008 is de grootste populatie
purperslakken in Nederland onder het zand terechtgekomen en verloren gegaan.
Dergelijke situaties kunnen voorkomen worden door ruim voorafgaand aan een
suppletie overleg te voeren met belanghebbenden (zie paragraaf 1.3.4) en specifiek
met terreinbeheerders (zie paragraaf 4.2.3), die van de lokale situatie vaak goed op
de hoogte zijn.

5

OSPAR annex 6.
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4 Natuurwet- en -regelgeving
Dit hoofdstuk beschrijft de natuurwet- en regelgeving die op suppleties van
toepassing is. Onderscheid wordt gemaakt tussen gebiedsbescherming en
soortenbescherming, die beide zijn opgenomen in de Wet
natuurbescherming. Bij gebiedsbescherming staan de Natura 2000-gebieden
centraal. Voor deze gebieden geldt in beginsel een vergunningplicht voor
handelingen die de natuur kunnen schaden. Vrijstelling van de
vergunningplicht is mogelijk wanneer dit is opgenomen in een beheerplan en
conform de voorwaarden uit dat beheerplan wordt gewerkt. Ook wordt
ingegaan op het PAS, het Programma Aanpak Stikstof. Bij
soortenbescherming betreft het beschermde soorten planten en dieren. Voor
het schaden van beschermde soorten geldt in beginsel een ontheffingplicht.
Hiervan kan worden afgezien indien gewerkt wordt volgens de gedragscode
soortenbescherming Rijkswaterstaat.

4.1

Gebiedsbescherming; Natura 2000

Het overgrote deel van de kustduinen en de Deltawateren, de Waddenzee en delen
van de kustwateren zijn aangewezen als speciale beschermingszones op grond van de
Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. Deze gebieden maken deel uit van het Europese
ecologische netwerk Natura 2000. In Nederland zijn de Natura 2000-gebieden
wettelijk beschermd in de Wet natuurbescherming (vóór 1 januari 2017 de
Natuurbeschermingswet 1998). Activiteiten in en nabij Natura 2000-gebieden die tot
significant negatieve effecten kunnen leiden voor de natuurlijke kenmerken oftewel
instandhoudingshoudingsdoelstellingen van deze gebieden zijn zonder vergunning
verboden.
4.1.1
Relatie tussen Natura 2000-gebieden en zandsuppletie
In een aantal van de zich in het kustgebied bevindende Natura 2000-gebieden zijn de
komende tijd (tot en met 2019) vooroever- en/of strandsuppleties voorzien (zie Tabel
3.1).
Vooroeversuppleties vinden plaats vóór de kust onder water tussen de -5 en -8 m
dieptelijn, strandsuppleties op het strand tussen de laagwaterlijn (LW) en de duinvoer
op de 3 m +NAP-hoogtelijn (zie Figuur 3.1).
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Figuur 4.1 Suppletiezones onder water (vooroever) en op het strand in relatie tot NAP-hoogtes
en beheer van kust, waterkering en duinen. Bron: Deltares.

In het kustgebied is voor wat betreft de mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden
sprake van in beginsel drie situaties (Figuur 3.2):
A. Het duingebied maakt deel uit van Natura 2000-gebied maar het
aangrenzende kustwater niet. De grens van het Natura 2000-gebied ligt in
dergelijke gevallen meestal op de duinvoet, de 3 m +NAP-hoogtelijn.
Vooroever- en strandsuppleties (voor zover deze de 3 m +NAP-hoogtelijn niet
passeren) veroorzaken geen directe effecten op de
instandhoudingsdoelstellingen, maar mogelijk wel indirecte effecten zoals
verstoring en overstuiving. Deze situatie geldt voor de Zuid-Hollandse en het
zuidelijk deel van de Noord-Hollandse vastelandsduinen tot Egmond/Bergen
aan Zee.
B. Het duingebied en het kustwater maken deel uit van Natura 2000-gebied,
maar de begrenzingen sluiten niet aan. Het duingebied is zeewaarts begrensd
op de 3 m +NAP-hoogtelijn, terwijl het kustwater landwaarts is begrensd door
de laagwaterlijn. Het strand tussen de laagwaterlijn en de duinvoet behoort
dus niet tot Natura 2000-gebied. De breedte van deze zone varieert van circa
50 tot 175 m. Vooroeversuppleties vinden hier plaats binnen als Natura 2000gebied beschermd kustwater. Strandsuppleties (voor zover deze de 3 m
+NAP-hoogtelijn niet passeren) bevinden zich buiten de Natura 2000gebieden en veroorzaken geen directe effecten op de
instandhoudingsdoelstellingen. Indirecte effecten zijn natuurlijk wel mogelijk.
Deze situatie doet zich voor langs de Noord-Hollandse kust van
Egmond/Bergen aan Zee tot Den Helder ter hoogte van het Natura 2000gebied Noordzeekustzone.
C. Zowel duingebied als kustwater maken deel uit van Natura 2000-gebied en de
begrenzingen sluiten op elkaar aan. De grens tussen duingebied en kustwater
ligt meestal op de duinvoet. Zowel vooroever- als strandsuppletie vinden
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plaats in het Natura 2000-kustwater (en voor zover deze de 3 m +NAPhoogtelijn niet wordt overschreden niet in de duinen). De duingebieden
kunnen wel indirect beïnvloed worden. Deze situatie is van toepassing op het
Waddengebied en het Deltagebied.

Figuur 4.2 Drie situaties A, B en C bij de begrenzing (stippellijn) van Natura 2000-gebieden
(groen doorschijnend) aan het strand. Ondergrond: luchtfoto. Tevens zijn de Jarkusraaien
weergegeven. Zie toelichting op A, B en C in de tekst.

Het gevolg hiervan is dat de mogelijke effecten, en daarmee ook de van toepassing
zijnde voorwaarden en maatregelen, sterk verschillen afhankelijk van de aard van de
suppletie en van de locatie langs de Nederlandse kust.
Deze paragraaf beschrijft de voorwaarden die aan zandwinning, -transport en –
suppletie worden verbonden. In de meeste gevallen zijn de voorwaarden afkomstig
uit Natura 2000-beheerplannen. Hiertoe zijn alle beschikbare beheerplannen (zie
Tabel 1.1) geïnventariseerd.
In enkele gevallen vloeien de voorwaarden voort uit ecologisch gericht suppleren. In
dat geval betreft het geen ‘harde’ voorwaarden, maar gangbare praktijk met als doel
schade aan de natuur zoveel mogelijk te voorkomen. In specifieke gevallen kan er
sprake zijn van voorwaarden uit een vigerende vergunning.
In sommige beheerplannen wordt verwezen naar de eisen uit het Integraal
Beheerplan Noordzee 2015 (IBN 2015; zie Anon., 2011). Dit is het geval in de
beheerplannen voor Westerschelde & Saeftinghe, Vlakte van de Raan en
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Noordzeekustzone. Ook in het beheerplan Voordelta wordt het IBN 2015, echter
alleen in relatie tot de begrenzing op de -20 m dieptelijn. In het IBN 2015 wordt de
ecosysteembenadering toegepast (voorzorgbeginsel, natuur- en milieutoetsen). In
het IBN 2015 staat een afwegingskader voor economisch ruimtegebruik. Dit IBNafwegingskader is zoveel mogelijk gecombineerd met het afwegingskader volgens de
Natuurbeschermingswet (thans Wet natuurbescherming). In de praktijk zijn of
worden de eisen uit het IBN 2015 uitgewerkt in de Natura 2000-beheerplannen.
Specifieke eisen vanuit het IBN 2015 hoeven daarom in dit rapport niet afzonderlijk
besproken te worden.
4.1.2
Regeling van suppleties in Natura 2000-beheerplannen
Voor elk Natura 2000-gebied is of wordt een beheerplan opgesteld (zie Tabel 1.1). Dit
vormt het kader voor het natuurbeheer en de activiteiten binnen en in de omgeving
van het gebied. In het beheerplan worden enerzijds de instandhoudingsdoelstellingen
voor het gebied uitgewerkt en wordt aangegeven hoe deze behouden dan wel
gerealiseerd zullen worden. Anderzijds biedt het beheerplan duidelijkheid voor
gebruikers over de condities waaronder activiteiten met mogelijk negatieve effecten
op Natura 2000-doelen zijn toegestaan. Dit geldt naast voor nieuwe activiteiten ook
voor activiteiten die als sinds jaar en dag plaatsvinden. In een gebruikstoets en/of
passende beoordeling wordt onderzocht of de bestaande en nieuwe activiteiten
kunnen leiden tot schadelijke effecten voor de beschermde habitats en beschermde
soorten en hun leefgebieden.
Ook zandsuppleties en de activiteiten die daar mee samenhangen worden getoetst.
Dit kan, afhankelijk van de aanwezige habitats en beschermde soorten en de aard
van de suppleties, in principe tot vier uitkomsten leiden:
1. Vrijstelling zonder voorwaarden. De suppleties hebben in de bestaande vorm
en omvang met zekerheid geen significant negatieve effecten voor de
natuurlijke kenmerken van het gebied. De suppleties zijn vrijgesteld van de
wettelijke vergunningplicht ervan uitgaande dat aard, omvang en timing van
de activiteiten niet in betekenende mate wijzigt.
2. Vrijstelling met voorwaarden. Het is niet uit te sluiten dat de suppleties
effecten kunnen veroorzaken (op zichzelf dan wel in combinatie met andere
activiteiten). Deze suppleties zijn niet vergunningplichtig mits passende
mitigerende maatregelen worden getroffen dan wel voldaan wordt aan in het
beheerplan gestelde voorwaarden.
3. De suppleties zijn door het bevoegde gezag al getoetst in het kader van een
vergunningaanvraag. Hieruit is naar voren gekomen dat deze activiteiten
afzonderlijk en eventueel in cumulatie geen negatieve effecten hebben, mits
de vergunningvoorschriften worden nageleefd. In de systematiek van veel
beheerplannen wordt dit als categorie 3 aangemerkt.
4. De suppleties kunnen significant negatieve effecten veroorzaken, zijn niet
vrijgesteld van de vergunningplicht (bijvoorbeeld door een van het beheerplan
afwijkend wijze van uitvoering) en er is ook geen vigerende vergunning van
toepassing. Van geval tot geval dient te worden nagegaan of de suppletie is
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toegestaan en zo ja, of er een vergunning nodig is met specifieke
voorschriften.
Voor zover in de beheerplannen sprake is van voorwaarden ten aanzien van
zandsuppleties, vallen deze onder punt 2. Deze vormen de hoofdmoot voor
bespreking in voorliggend rapport. De andere punten komen waar nodig aan de orde.
De vergunningverlening (punten 3 en 4) worden in paragraaf 3.2 besproken.
4.1.3
Stand van zaken Natura 2000-beheerplannen
Voor de meeste van deze gebieden zijn de afgelopen jaren beheerplannen
vastgesteld, waarin de omgang met onder meer zandsuppletie is geregeld. De voor
zandsuppletie (mogelijk) relevante Natura 2000-gebieden zijn opgenomen in Tabel
1.1. Hierin is ook de stand van zaken voor de beheerplannen te zien.
Ook een drietal gebieden op de Noordzee is aangewezen als Natura 2000-gebied. Dit
zijn het Friese Front (Vogelrichtlijngebied), Klaverbank en Doggersbank (beide
Habitatrichtlijngebied). De definitieve aanwijzing van deze gebieden is gepubliceerd
op 15 juni 2016. Beheerplannen moeten in werking treden uiterlijk drie jaar nadat
een gebied de status als Natura 2000-gebied heeft gekregen. Voor deze drie gebieden
zal er dus in 2019 een beheerplan moeten zijn. Een beheerplan voor een Natura
2000-gebied in zee heeft ook de status van beheerplan voor een Marine Protected
Area in het kader van het internationale OSPAR-verdrag.

Tabel 4.1 Natura 2000-gebieden met status beheerplan en (rechter kolom) suppletieprojecten
t/m 2019
Zeegebied
of
provincie

Naam Natura 2000gebied

Open zee

Doggersbank

Open zee

Klaverbank

Open zee

Friese Front

Kustwater
Kustwater

Waddenzee
Noordzeekustzone

Wz
Nzkz

Kustwater

Voordelta

Vde

Kustwater

Vlakte van de Raan

VRa

Friesland
Friesland
Friesland
Friesland
Noord-

Duinen
Duinen
Duinen
Duinen
Duinen

Vlieland
Terschelling
Ameland
Schiermonnikoog
en Lage Land Texel

Code

nr

Status
beheerplan

Bron

Soort
suppleti
e

nog niet gestart

2

-

nog niet gestart

2

-

nog niet gestart

2

-

definitief
definitief

1
1

11
3

definitief

1

16
3
3
4
5
6
2

definitief

2

vooroeve
r
vooroeve
r+
strand
-

definitief
definitief
definitief
definitief
definitief

1
1
1
1
1

strand
strand
strand

16
4
16
5
16
6
1
7
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Holland
NoordHolland

Duinen Den HelderCallantsoog

DHC

84

definitief

2

NoordHolland
NoordHolland
NoordHolland

Zwanenwater &
Pettemerduinen
Schoorlse Duinen

Z&P

85

definitief

2

vooroeve
r+
strand
-

SD

86

definitief

1

strand?

Noordhollands
Duinreservaat

NHD

87

definitief

2

NoordHolland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland

Kennemerland-Zuid

KZ

88

definitief

2

vooroeve
r+
strand
-

Coepelduynen
Meijendel & Berkheide
Westduinpark & Wapendal
Solleveld & Kapittelduinen
Voornes Duin

Coe
M&B
W&W
S&K
VDu

definitief
definitief
definitief
definitief
ontwerp

2
2
1
1
2

-

G&KH

definitief

2

-

Zeeland

Duinen Goeree & Kwade
Hoek
Kop van Schouwen

strand

Manteling van Walcheren

MvW

3

Zeeland

Westerschelde & Saeftinghe

W&S

in voorbereiding
(2019?)
in voorbereiding
(2018?)
definitief

3

Zeeland

96
97
98
99
10
0
10
1
11
6
11
7
12
2

Zeeland

Zwin & Kievittepolder

Z&K

12
3

definitief

3

vooroeve
r
vooroeve
r+
strand
strand

Zuid-Holland

KvS

2

Bron:
1:
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=actualiteitbeheerplannen
2: http://www.natura2000.nl/pages/kaartpagina.aspx
3. mededeling provincie Zeeland

Voor enkele gebieden is de situatie van het beheerplan onduidelijk:
·
·

·

6

Coepelduynen: in principe zijn suppleties vergunningplichtig, maar in de
lopende beheerplanperiode zijn geen suppleties voorzien
Spanjaardsduin: Dit in verband met Maasvlakte II ingerichte
compensatiegebied valt qua begrenzing binnen Solleveld & Kapittelduinen6,
maar het beheerplan daarvan sluit Spanjaardsduin expliciet uit. Vooralsnog
zijn hier geen suppleties gepland.
Kop van Schouwen: beheerplan wordt verwacht in 2019. Aanname dat
voorwaarden Voordelta van toepassing zijn.

Gebruikelijk is dat een duingebied zeewaarts begrensd is op de duinvoet op de 3 m +NAP-

hoogtelijn. De begrenzing is dus dynamisch, afhankelijk van afslag of aangroei. Voor het
Spanjaardsduin is een uitzondering gemaakt. De zeewaartse grens ligt hier niet op de duinvoet, maar
de op kaart ingetekende grens bij de aanwijzing is de daadwerkelijke (juridisch geldende) grens .
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·

Manteling van Walcheren: beheerplan wordt verwacht eind 2018. Aanname
dat voorwaarden Voordelta van toepassing zijn.

4.1.4
Toegangsbeperkende besluiten (TBB’s)
Binnen de Natura 2000-gebieden in de 12-mijlszone wordt de visserij gereguleerd op
basis van het VIBEG7-akkoord uit 2011. De afspraken behelzen onder meer een
zonering van voor de visserij gesloten gebieden, de zogenaamde zone I, II en IIIgebieden. De zone I-gebieden zijn de meest beschermde zones (‘ongestoorde
zones’)8 waarin alle visserij door middel van een
Toegangsbeperkend Besluit (TBB) zijn verboden. Er zijn TBB’s van kracht voor de
Nature 2000-gebieden: Waddenzee, Noordzeekustzone, Voordelta, Vlakte van de
Raan en Westerschelde & Saeftinghe.
In de zone I-gebieden wordt een zo ongestoord mogelijke ontwikkeling nagestreefd.
Naast het visserijverbod gelden er daarom ook toegangsbeperkingen voor alle andere
activiteiten. De zone I-gebieden zijn zoveel mogelijk gesitueerd op locaties waar
vogelconcentraties (rust voor zee-eenden) en (potentiele) schelpdiervoorkomens (van
belang als habitat en als voedselgebied) samenvallen. De beperkingen zijn gericht op
het voorkómen van verstoring primair van zwarte zee-eend, topper en eider en
secundair van roodkeelduiker en parelduiker. Deze soorten komen met name in de
winterperiode in grotere concentraties voor.
In de winterperiode, van 1 november tot 1 april, is doorvaart voor
zandsuppletievaartuigen toegestaan mits aanwezige groepen vogels (100 exemplaren
of meer) niet worden benaderd tot een afstand van minimaal 1.500 meter. Daarnaast
is doorvaart voor suppletievaartuigen mogelijk via een variabele corridor, waarvan de
exacte locatie afhankelijk is van de ligging van het zandwingebied en de te bereiken
suppletielocatie en de aanwezigheid van concentraties van relevante beschermde
vogelsoorten. De ligging van de variabele corridor wordt in overleg met het bevoegd
gezag vastgesteld.
In een aantal gevallen gelden specifieke voorwaarden9. Zo gelden voor het binnen het
Natura 2000-gebied ‘Voordelta’ gelegen rustgebied ‘Bollen van de Ooster’ strengere
toegangsvoorwaarden die behalve op de zwarte zee-eend ook gericht zijn op
zeehonden en grote stern. De strengere voorwaarden zijn hier echter niet van
toepassing zijn op de uitvoering van noodzakelijke overheidstaken, waaronder
(doorvaart ten behoeve van) zandsuppleties.
Buiten de winterperiode, in de periode van 1 april tot 1 november, is doorvaart en
ankeren in de zone I-gebieden voor eenieder, waaronder dus ook
zandsuppletievaartuigen, toegestaan. Verder geldt in algemene zin dat doorvaart
jaarrond, zonder verstoringsafstand, toegestaan is op betonde scheepvaartroutes
binnen zone I. De beperkingen in zone II en III hebben alleen betrekking op visserij.
7
8
9

VIBEG staat voor Visserij in Beschermde Gebieden.
Voorheen werd gesproken van de ‘artikel 20-gebieden Natuurbeschermingswet 1998’
Zie hiertoe de afzonderlijke TBB’s.

37/86

FOUT! ONBEKENDE NAAM VOOR DOCUMENTEIGENSCHAP. | DEFINITIEF | RWS-WERKWIJZE ECOLOGIE BIJ
ZANDSUPPLETIES | 18 SEPTEMBER 2018

4.1.5
Programma Aanpak Stikstof
Aanleiding voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is de actuele overbelasting van
stikstof in de Nederlandse Natura 2000-gebieden waardoor de verwezenlijking van de
instandhoudingsdoelstellingen voor de stikstofgevoelige habitats en leefgebieden van
soorten in gevaar is, alsmede het opheffen van stagnatie van economische
ontwikkelingen als gevolg van het stranden van vergunningen vanwege deze
overbelaste situatie. Het PAS kent daarom een zogenoemde dubbeldoelstelling: te
weten enerzijds behoud en, waar nodig, herstel van de in het PAS opgenomen Natura
2000-gebieden om op landelijk niveau een gunstige staat van instandhouding te
bereiken en anderzijds het mogelijk maken van economische ontwikkelingen die
stikstofdepositie veroorzaken op deze gebieden door het bieden van
ontwikkelingsruimte.
Zandsuppleties zijn in de regel als prioritair project in het kader van het PAS
aangemerkt. De lijst met prioritaire projecten telt circa 30 zandsuppletieprojecten .
Voor prioritaire projecten is in het kader van het PAS afzonderlijke
ontwikkelingsruimte gereserveerd, zodat deze niet hoeven te concurreren met
‘gewone’ projecten, die gebruik maken van de zogenaamde ‘vrije
ontwikkelingsruimte’. De ontwikkelingsruimte betreft de huidige en toekomstige
emissie van de opgenomen zandsuppletieprojecten. De werkwijze voor het aanpassen
of wijzigen van de prioritaire projecten past echter niet bij de dynamische wereld van
kustlijnzorg. Indien uit de jarkusraai metingen blijkt dat aanvullende suppleties
uitgevoerd dienen te worden, kan dit niet altijd op korte termijn geregeld worden in
het PAS, waardoor de uitvoering pas later zou kunnen plaatsvinden dan gewenst.
In de zomer van 2017 zijn voor projecten die vallen onder beheer en onderhoud
tussen PAS partners (dwz I&W, LNV en provincies) afspraken gemaakt. Beheer- en
onderhouds activiteiten waartoe ook de suppleties van Rijkswaterstaat Kustlijnzorg
toe gerekend kunnen worden, vallen buiten de vergunningplicht in het kader tot de
PAS. Dat betekent geen individuele vergunningplicht (en daarmee vervalt de
noodzaak om ruim van te voren de benodigde reserveringen te regelen), maar wel de
verplichting om stikstofeffecten te monitoren. Om die effecten te kunnen monitoren is
een invoerbestand nodig waarin de (gemiddelde) jaaractiviteiten zijn meegenomen.
Onlangs is een dergelijk bestand opgesteld aan de hand van een “robuust realistisch
scenario”. Met dit scenario is getracht enige flexibiliteit binnen het programma te
kunnen hebben, zonder te vervallen in een “worstcase” aanpak. Naar verwachting
kan de nieuwe aanpak vanaf 2019 worden gehanteerd. Tot die tijd ( 2019) is het
nodig PAS-berekeningen te maken en eventueel vergunningen aan te vragen voor
individuele suppleties.
Jaarlijks zal op basis van expert judgement gecontroleerd moeten worden in hoeverre
eventuele wijzigingen of aanvulling van het suppletieprogramma 2020-2023 binnen
de bandbreedte van het “robuust realistische” scenario blijven. Indien bijstelling van
het scenario noodzakelijk is, dient een aanvullende berekening uitgevoerd worden
(gml bestand).
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4.1.6
Vergunning
Het uitvoeren van handelingen die tot verslechtering van natuurlijke habitats of
leefgebieden van soorten of tot een mogelijk significant verstorend effect op die
soorten kunnen leiden zijn alleen toegestaan als daar vergunning voor is verleend.
Vergunningen verleend vóór 1 januari 2017 zijn gebaseerd op de
Natuurbeschermingswet 1998. Vanaf 1 januari 2017 worden vergunningen verleend
op basis van de Wet natuurbescherming.
Bij inwerkingtreding van een Natura 2000-beheerplan kan geregeld zijn dat
handelingen worden vrijgesteld van de vergunningplicht. Dit geldt over het algemeen
voor reguliere suppleties. Wel zijn aan de vrijstelling meestal bepaalde voorwaarden
verbonden, waaraan dient te worden voldaan (zie paragraaf 3.3 en 3.4). Wanneer
sprake is van vigerende vergunningen op het moment dat een beheerplan inwerking
treedt, is het mogelijk dat de vergunning wordt ingetrokken. Vanaf dat moment
gelden de voorwaarden uit het beheerplan.
De vergunningplicht blijft van kracht als:
· de handeling in het beheerplan niet is vrijgesteld;
· de handeling in het beheerplan wel is vrijgesteld maar niet aan de
voorwaarden kan worden voldaan;
· er nog geen definitief beheerplan in werking is getreden.
In de praktijk zal het daarom af en toe noodzakelijk zijn voorafgaand aan een
suppletie een vergunning aan te vragen. In het kader van een vergunningaanvraag
wordt een passende beoordeling opgesteld. De stappen die doorlopen worden om
vast te stellen de vergunningplicht van toepassing is dan wel of voldaan kan worden
aan de voorwaarden voor vrijstelling van de vergunningplicht zijn weergegeven in
Figuur 3.3. De passende beoordeling is een op zichzelf staand document. De
voortoets en de verantwoording van de in het stappenplan genoemde stappen kunnen
een plaats krijgen in het borgingsdocument (paragraaf 1.3.6).
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Figuur 4.3 Stappenplan toetsing suppletie aan vergunningplicht.

4.2

Soortenbescherming

Onder soortenbescherming wordt hier verstaan de wettelijke bescherming van
soorten planten en dieren. Voorheen viel de soortenbescherming onder een
afzonderlijke wet, de Flora- en faunawet, maar sinds 1 januari 2017 valt de
soortenbescherming net als de gebiedsbescherming onder de Wet
natuurbescherming. De bescherming van soorten geldt overal, dus ongeacht de
locatie. Dit in tegenstelling tot de gebiedsbescherming, die zich richt op Natura 2000gebieden (zie § 3.1). Bij gebiedsbescherming staan de instandhoudingsdoelstellingen
voorop, die ook betrekking hebben op soorten planten en dieren. Het gaat dan echter
altijd om planten en dieren in relatie tot het beschermde gebied.
De soortenbescherming richt zich zoals gezegd op de bescherming van soorten. Er
zijn drie categorieën:
· Vogels: alle op natuurlijke wijze in het wild levende Europese soorten volgens
de Vogelrichtlijn
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·

Dieren en planten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn (90 soorten dieren en
4 soorten planten)
· Dieren en planten van de nationale lijst (84 soorten dieren en 76 soorten
planten
De bescherming komt globaal (met nuanceringen per categorie) neer op een verbod
op het opzettelijk doden of vangen van dieren, vernielen of beschadigen van hun
voortplantings- of rustplaatsen en opzettelijk verstoren, en op het vernielen e.d. van
planten. Op basis van bepaalde criteria, ook weer afhankelijk van de categorie
waartoe de soort behoort, is het mogelijk ontheffing te verkrijgen van de
verbodsbepalingen.
4.2.1
Relatie tussen beschermde soorten en suppleties
Omdat suppleties worden uitgevoerd in de vooroever en op het strand (Figuur 3.1)
kunnen alleen soorten die in deze zone voorkomen, direct geschaad worden.
Daarnaast is indirecte beïnvloeding mogelijk door verstuiving van gesuppleerd zand
vanuit het strand naar de zeereep en verder in de duinen. Dit gaat echter via de weg
der geleidelijkheid en zal niet tot overtreding van de verbodsbepalingen leiden (zie
ook § 5.1.1 over onderzoek naar de effecten van verstuiving in de zeereep in het
kader van Ecologisch Gericht suppleren).
Een tweetal specifieke aandachtspunten betreft:
de aan- en afvoer van materialen en materieel via de duinen
de vaarroutes van schepen van winnings- naar suppletielocatie
De aan- en afvoer van materieel zoals shovels, bulldozers e.d. en materialen als
werkketen, buizen e.d. voorafgaand respectievelijk na afloop van de
suppletiewerkzaamheden vindt plaats over het land. In de meeste gevallen zal dit
vervoer door duingebieden plaatsvinden. Als dit het geval is op reguliere
strandslagen, die bijvoorbeeld ook gebruikt worden voor gemotoriseerd verkeer door
strandtenthouders, toeleveranciers en recreanten, dan zal dat geen verstoring of
anderszins schade aan beschermde soorten veroorzaken. In het geval dat sprake is
van afwijkingen ten opzichte van reguliere verkeersbewegingen, bijvoorbeeld doordat
rijplaten in het duin worden neergelegd, kan dit verstoring en schade aan
beschermde soorten tot gevolg hebben.
De vaarroutes van schepen kunnen leiden tot verstoring van zeezoogdieren (met
name zeehonden) en concentraties zeevogels. Dit wordt hieronder besproken.
De verbodsbepalingen zijn verkort weergegeven in Tabel 3.2. De bepalingen
verschillen naar gelang de beschermingsstatus van soorten (Vogelrichtlijn,
Habitatrichtlijn, ‘nationaal’ beschermde soorten). Bij mogelijke overtreding van
verbodsbepalingen dient voorafgaande aan de werkzaamheden een ontheffing te
worden verkregen (zie § 3.2.3).
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Tabel 4.2 Overzicht van de verbodsbepalingen soortenbescherming. Codes verwijzen naar de
wetsartikelen Wet natuurbescherming. Vrl = Vogelrichtijn, Hrl = Habitarichtlijn; vp = verblijfplaats; rp
= rustplaats.
Verbodsbepaling

Vogels Vrl

Dieren

Planten

Hrl/

Hrl/

Dieren

Planten

(‘nationaal’) (‘nationaal’)

Bonn/Bern Bonn/Bern
Dieren of planten:
Doden of vangen

3.1.1

3.5.1

Storen/verstoren

3.1.4

3.5.2

3.10.1.a

(tenzij
3.1.5)
Plukken, verzamelen, afsnijden,

3.5.5

3.10.1.c

ontwortelen of vernielen
Onder zich hebben of vervoeren

3.2.6

3.6.2

3.6.2

Plaatsen:
Vernielen, beschadigen of

3.1.2

wegnemen nesten
Beschadigen of vernielen

3.5.4

voortplantingsplaatsen
Beschadigen of vernielen

3.10.1.b
(vaste vp)

3.1.2

3.5.4

rustplaatsen

3.10.1.b
(vaste rp)

Eieren:
Vernielen (of –Vrl- beschadigen)

3.1.2

3.5.3

Rapen

3.1.3

3.5.3

Onder zich hebben

3.1.3

Toelichting:
·

Geel

kan zich voordoen bij zandsuppletie

·

Oranje

verbodsbepaling geldt alleen wanneer sprake is van opzet, inclusief voorwaardelijke

opzet
·

Rood

verbodsbepaling geldt in alle gevallen, ook wanneer geen sprake is van opzet

Mogelijke effecten van suppleties worden hieronder per soortengroep besproken.
Planten
Er zijn geen strikt beschermde soorten planten die op het strand of in de vooroever
kunnen groeien10.

10

Onder de oude Flora- en faunawet was dit nog wel het geval. De desbetreffende soorten (o.a.
blauwe zeedistel) zijn onder de Wet natuurbescherming niet meer beschermd.
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Wel kan overtreding van verbodsbepalingen zich voordoen bij vervoersbewegingen
door de duinen (zie hiervoor). Hierbij kunnen meerdere soorten planten geschaad
worden. In dat geval dient voorafgaand aan de vervoersbewegingen ontheffing te
worden verkregen.
Vogels
Alle op natuurlijke wijze in het wild levende Europese soorten zijn strikt beschermd.
Suppleties kunnen op vogels van invloed zijn vanwege:
· vernielen of beschadigen van nesten, eieren en sterfte van niet-vliegvlugge
jongen
· vernielen of beschadigen van rustplaatsen
· verstoring van individuen (alleen indien van wezenlijke invloed op de staat
van instandhouding)
Verstoring kan zich voordoen bij de vaarbewegingen in de kustzone en op het strand.
Op het strand kunnen broedgevallen beïnvloed worden. Dit speelt uiteraard alleen
tijdens het broedseizoen, waarvoor de periode van begin maart tot medio augustus
kan worden aangehouden. Echter ook broedgevallen buiten deze periode zijn strikt
beschermd. Onder een broedgeval vallen ook de nestbouw en de niet-vliegvlugge
jongen. Tevens kan overtreding van verbodsbepalingen zich voordoen bij
vervoersbewegingen door de duinen. Hierbij kunnen meerdere soorten vogels
geschaad worden. In dat geval dient voorafgaand aan de vervoersbewegingen
ontheffing soortenbescherming te worden verkregen.
Zoogdieren
De belangrijkste soorten zoogdieren die hun leefgebied in de vooroever en op het
strand hebben zijn de gewone zeehond en de grijze zeehond. Deze soorten staan op
de nationale lijst van beschermde soorten. Van beide soorten mogen de
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen niet opzettelijk worden beschadigd of
vernield11. Voor beide soorten gelden verder instandhoudingsdoelstellingen in Natura
2000-gebieden. De bescherming van deze soorten verloopt voornamelijk via het
spoor van de gebiedsbescherming (§ 3.1). In de praktijk worden alle kwetsbare
plaatsen waar zich zeehonden ophouden via de gebiedsbescherming beschermd.
De bruinvis komt voor in de kustwateren en wordt ook wel in de vooroever, de
Deltawateren en de Waddenzee waargenomen. In de Oosterschelde leeft een kleine
populatie. De bruinvis is strikt beschermd. Voor deze soort gelden verder
instandhoudingsdoelstellingen in de Natura 2000-gebieden Vlakte van de Raan en
Noordzeekustzone. De bescherming van deze soort verloopt dus al via het spoor van
de gebiedsbescherming (§ 3.1). Daarmee wordt feitelijk ook het spoor van de
soortenbescherming gewaarborgd.

11

Beide zeehondensoorten zijn niet strikt beschermd via de soortenbescherming van de
Habitatrichtlijn en Wet natuurbescherming. Wel staan ze op bijlage V van de Habitatrichtlijn, hetgeen
regelgeving op het gebied van onttrekking en exploitatie impliceert. Stringente bescherming van
beide soorten loopt via het spoor van de gebiedsbescherming uit Habitatrichtlijn en Wet
natuurbescherming.
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Griend en tuimelaar zijn dolfijnsoorten die slechts sporadisch zwervend in de
Nederlandse kustwateren worden waargenomen. Ze zijn strikt beschermd via de
Habitatrichtlijn, maar de kans dat suppleties van invloed zijn op beide soorten is
verwaarloosbaar.
In open zee komt daarnaast nog een aanzienlijk aantal andere strikt beschermde
soorten dolfijnen en walvisachtigen voor. Sommige van deze soorten worden
incidenteel in de (omgeving van de) vooroever waargenomen of spoelen aan. Strikt
beschermde robben (walrus, klapmuts, zadelrob en ringelrob) komen als dwaalgast
voor en spoelen soms aan op het strand. Dergelijke dieren worden meestal
opgevangen. De kans dat suppleties op individuen van deze soorten dolfijnen,
walvisachtigen en robben invloed hebben is verwaarloosbaar.
Tevens kan overtreding van verbodsbepalingen zich voordoen bij vervoersbewegingen
door de duinen. Hierbij kunnen meerdere soorten zoogdieren geschaad worden. In
dat geval dient voorafgaand aan de vervoersbewegingen ontheffing te worden
verkregen.
Reptielen en amfibieën
Verschillende soorten beschermde reptielen (waaronder zandhagedis en
levendbarende hagedis) en amfibieën (waaronder rugstreeppad en heikikker) komen
in de duinen voor. Het strand en de vooroever vormen voor deze soorten geen
geschikt leefgebied. Deze soorten kunnen daarom niet geschaad worden door
suppleties.
Sporadisch spoelen op het strand levende individuen van beschermde soorten
zeeschildpadden aan (dikkopschildpad en Kemp’s zeeschildpad). Deze bevinden zich
buiten hun natuurlijke leefgebied maar zijn wel via de Habitatrichtlijn beschermd. In
dergelijke gevallen worden de dieren opgevangen. De kans dat suppleties op deze
individuen invloed hebben is verwaarloosbaar.
Wel kan overtreding van verbodsbepalingen zich voordoen bij vervoersbewegingen
door de duinen. Hierbij kunnen meerdere soorten herpetofauna geschaad worden. In
dat geval dient voorafgaand aan de vervoersbewegingen ontheffing te worden
verkregen.
Vissen
Er zijn geen vissoorten die via de Habitatrichtlijn of anderszins strikte bescherming
genieten. Sommige soorten trekvissen staan wel op bijlage V van de Habitatrichtlijn.
Voor deze soorten is er regelgeving op het gebied van onttrekking en exploitatie
(visvangst). Dit geldt voor elft en fint. Sommige soorten trekvissen staan op bijlage II
van de Habitatrichtlijn. Voor deze soorten gelden instandhoudingsdoelstellingen in
Natura 2000-gebieden. Naast elft en fint geldt dat voor rivierprik, zeeprik en zalm.
Bescherming van deze soorten verloopt dus via het spoor van de gebiedsbescherming
(§ 3.1). Strikte soortenbescherming is op deze soorten dus niet van toepassing.
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Insecten (vlinders, libellen, kevers, haften)
De duinen vormen het leefgebied van meerdere soorten dagvlinders (waaronder
aardbeivlinder, duinparelmoervlinder, grote parelmoervlinder, kommavlinder) en
libellen (met name gevlekte witsnuitlibel). Het strand en de vooroever vormen voor
deze soorten geen geschikt leefgebied. Deze soorten kunnen daarom niet geschaad
worden door suppleties. Er zijn geen beschermde soorten kevers of haften die op het
strand of in de vooroever voorkomen.
Wel kan overtreding van verbodsbepalingen zich voordoen bij vervoersbewegingen
door de duinen. Hierbij kunnen meerdere soorten insecten geschaad worden. In dat
geval dient voorafgaand aan de vervoersbewegingen ontheffing te worden verkregen.
Overig (weekdieren, kreeftachtigen)
De enige beschermde soorten (bataafse stroommossel, platte schijfhoren, europese
rivierkreeft) komen niet op het strand of in de vooroever voor en kunnen daarom niet
geschaad worden door suppleties.
4.2.2
Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat
Door te werken volgens een goedgekeurde gedragscode soortenbescherming kunnen
regelmatig terugkerende werkzaamheden worden uitgevoerd zonder dat het nodig is
telkens na te gaan of wellicht een ontheffing nodig is in verband met mogelijke
overtreding van verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. Met werken
volgens de gedragscode wordt een zorgvuldige omgang met in het wild levende
beschermde planten en dieren geborgd. De gedragscode geldt zowel voor de
opdrachtgever (Rijkswaterstaat) als voor de opdrachtnemer (aannemer). Momenteel
vigeert de Gedragscode Flora en faunawet Rijkswaterstaat (Jaspers et al., 2010).
Deze is gebaseerd op de (oude) Flora- en faunawet en daardoor verouderd, maar
door het bevoegd gezag verlengd totdat de nieuwe gedragscode van kracht wordt.
Het ontwerp van de nieuwe Gedragscode Soortenbescherming Rijkswaterstaat
(Roepers et al., 2017), gebaseerd op de (nieuwe) Wet natuurbescherming, ligt ter
goedkeuring voor aan het bevoegd gezag. In het navolgende wordt uitgegaan van het
ontwerp van de nieuwe gedragscode.
Zandsuppleties behoren tot de werkzaamheden waarvoor de gedragscode van
toepassing is, omdat ze kunnen worden gerekend tot de kleinschalige ruimtelijke
ontwikkelingen of inrichtingen. Hieronder vallen werkzaamheden waarbij een
verandering van de omgevingskwaliteit optreedt (waaronder de bodem). Met
kleinschalige ruimtelijke inrichtingen of ontwikkelingen worden in de Gedragscode
projecten bedoeld waarvoor geen m.e.r. behoeft te worden opgesteld12. Hieronder
vallen werkzaamheden als het aanbrengen, opbrengen en/of storten van substraat
(waaronder zand) op het land dan wel in het water.

12

Er wordt wel een MER (van Duin et al., 2012, 2017) opgesteld, maar dit is vanwege de

grootschalige winning van oppervlaktedelfstoffen (in dit geval zand) op de Noordzee, en niet vanwege
de suppleties aan de kust.
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Figuur 3.2 toont de stappen die dienen te worden doorlopen, en de verdeling van
verantwoordelijkheden tussen Rijkswaterstaat en opdrachtnemer, zodat
werkzaamheden op de juiste wijze conform de gedragscode worden uitgevoerd.
Hieruit blijkt dat er een aanzienlijk aantal stappen nodig is en een intensieve
wisselwerking tussen Rijkswaterstaat en opdrachtnemer.

Figuur 4.4 Verantwoordelijkheden van Rijkswaterstaat en opdrachtnemer bij voorbereiding en
uitvoering van werkzaamheden volgens de Gedragscode Soortenbescherming Rijkswaterstaat.

De eerste stap houdt in dat Rijkswaterstaat zorgt voor een inventarisatie van
beschermde soorten. Hiervoor is door Rijkswaterstaat een landelijke inventarisatie
opgezet gericht op het verzamelen en ter beschikking stellen van
inventarisatiegegevens van de wettelijk beschermde soorten binnen zijn
beheergebied. Dit betreft echter vooral grasachtige vegetaties, bermen van wegen en
kanalen, oevers en watergangen. De vooroevers en stranden aan de kust worden niet
landelijk geïnventariseerd. Dit gebeurt wel regionaal en gericht op specifieke soorten
of soortgroepen (zie Hoofdstuk 5). De gedragscode geeft aan dat er bij activiteiten in
hoofdwatersystemen altijd (aanvullend) projectmatig dient te worden
geïnventariseerd.
Werken conform de gedragscode heeft dus als voordeel dat het verkrijgen van een
ontheffing voor afzonderlijke suppleties niet nodig is. De keerzijde van de medaille is
dat de gedragscode inhoudt dat aan een groot aantal vereisten op zowel inhoudelijk
als procedureel vlak dient te worden voldaan. In de praktijk van zandsuppleties komt
het slechts sporadisch voor dat het nodig is een ontheffing aan te vragen. In
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verreweg de meeste gevallen is het namelijk mogelijk een uitvoeringswijze en/of –
periode te kiezen zodanig dat overtreding van verbodsbepalingen op het gebied van
soortenbescherming voorkomen wordt.
Vooralsnog betekent dit dat de werkwijze van omgang met ecologie bij suppleties niet
via de Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat verloopt. Dit laat onverlet
dat het nodig is voorafgaand aan suppleties te beschikken over actuele informatie
over de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten (zie paragraaf 4.2.1 en
5.3).
4.2.3
Ontheffing
De situatie kan zich voordoen dat een specifiek zandsuppletieproject ertoe leidt dat
beschermde soorten planten of dieren worden geschaad. Dit is niet alleen mogelijk
tijdens het vervoer van het zand vanuit zee naar vooroever en strand, of tijdens de
suppletie in de vooroever of op het strand, maar ook in de duinen (zie paragraaf
3.2.1). In alle gevallen dat het niet mogelijk is door een aangepaste uitvoeringswijze
en/of –periode te voorkomen dat overtreding van verbodsbepalingen plaatsvindt,
dient voorafgaand aan uitvoering van het suppletieproject een ontheffing op grond
van de Wet natuurbescherming te worden verkregen. Het voert buiten het kader van
dit rapport om de ontheffingprocedure hier nader toe te lichten.
4.2.4
Zorgplicht
In de Wet natuurbescherming is een algemene zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht
geldt voor alle in het wild levende planten en dieren, of ze nu wettelijk beschermd
zijn of niet13. De algemene zorgplicht houdt in dat op fatsoenlijke en respectvolle
wijze met natuurwaarden wordt omgegaan, zodat niet onnodig schade aan dieren,
planten of beschermde gebieden wordt veroorzaakt. De zorgplicht gaat verder dan de
wettelijke verbodsbepalingen of de voorwaarden uit een Natura 2000-beheerplan. Uit
de algemene zorgplicht volgt bijvoorbeeld dat rekening gehouden wordt met het
broedseizoen of dat dieren die kunnen vluchten voor de werkzaamheden de kans
daartoe geboden worden. De zorgplicht houdt ook in dat natuurwaarden zoals
embryonale duinen, ook als ze niet strikt beschermd zijn, niet onnodig worden
geschaad door vervoersbewegingen en het deponeren van materialen (zie Figuur
3.4). De zorgplicht wordt opgenomen in het ecologisch werkprotocol (paragraaf
4.2.6).

13

De algemene zorgplicht geldt niet alleen voor soorten planten en dieren, maar ook voor Natura
2000-gebieden.
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Figuur 4.5 De zorgplicht houdt o.a. in dat voor de suppletie benodigde materialen op het open
strand worden
gedeponeerd zodat embryonale duinen (voorgrond) niet onnodig beschadigd worden.

4.3

Zandwinning en –transport

De zandwinlocaties liggen in de meeste gevallen buiten de Natura 2000-gebieden en
veroorzaken dan geen rechtstreeks effect op de natuurlijke kenmerken ervan.
Indirecte effecten zijn wel mogelijk. Ook het vervoer van zand kan effecten op de
natuur veroorzaken. De voorwaarden ten aanzien van zandwinning en –transport
worden hieronder behandeld.
4.3.1
Voorwaarden zandwinlocaties
Zandwinning ten behoeve van suppleties vindt in principe plaats op de Noordzee in
een zone tussen de doorgaande -20 meter dieptelijn en de 12-mijlsgrens. Zeewaarts
van de 12-mijlsgrens hebben andere functies (onder andere scheepvaart en visserij)
voorrang.
Landwaarts van de -20 meter dieptelijn wordt in beginsel geen zand gewonnen met
het oog op behoud van een stabiel kustfundament en vanwege de ecologische waarde
van de kustzone. De doorgaande -20 meter dieptelijn is ook de zeewaartse
begrenzing van de Natura 2000-gebieden in de kustzone: Vlakte van de Raan,
Voordelta en Noordzeekustzone. De keuze voor deze begrenzing sluit aan op het
leefgebied van de zwarte zee-eend, die tot maximaal 20 meter diep kan duiken.
De voorwaarden in de Natura 2000-beheerplannen voor de kustzone sluiten hierop
aan. De eerste voorwaarde is dat zandwinningen binnen de doorgaande -20 meter
dieptelijn zijn niet toegestaan. Dit geldt ook voor zones grenzend aan de Natura
2000-gebieden. Vanuit voorzorg wordt bij ondiepe winningen (tot twee meter) als
tweede voorwaarde een afstand van 900 meter aangehouden, zodat wordt
voorkomen dat het bij de winning vrijgekomen slib het Natura 2000-gebied mogelijk
significant negatief beïnvloedt. Bij diepe winningen (twee meter of meer) geldt als
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derde voorwaarde een afstand van minimaal 2 km vanaf de grens van het Natura
2000-gebied14.

In Tabel 3.2 worden de voorwaarden ten aanzien van zandwinning samengevat. De
voorwaarden zijn alle drie gerelateerd aan de begrenzing van Natura 2000-gebieden.
Wanneer voldaan wordt aan deze voorwaarden, is de vergunningplicht van de Wet
natuurbescherming niet van toepassing. In het andere geval dient voorafgaand aan
de zandwinning een vergunningprocedure te worden doorlopen.
Tabel 4.3 Voorwaarden zandwinning
Nr

Voorwaarde

Categorie

Natura 2000 beheerplan

zandwinning niet binnen doorgaande -20 m-lijn
> 900 m buiten begrenzing (ondiepe winning)
> 2 km buiten begrenzing (diepe winning)

Begrenzing
Begrenzing
Begrenzing

VRa,
VRa, Vde, Nzkz, Wz, W&S
VRa, Vde, Nzkz, Wz, W&S

4.3.2
Voorwaarden vogelconcentraties in de kustzone
Om effecten op verstoringsgevoelige soorten duikeenden te vermijden zijn in de
Natura 2000-beheerplannen voorwaarden opgenomen ter bescherming van
concentraties van de zwarte zee-eend, eider en topper.

Tabel 4.4 Voorwaarden scheepvaartverkeer (vervoer en suppletie) bij vogelconcentraties
Nr Voorwaarde
Categorie
Natura 2000
beheerplan
> 500 m afstand van concentraties topper, eider,
zwarte zee-eend
> 500 m afstand van concentraties topper en eider
door TBB-gebied > 1500 m afstand van concentraties
(zwarte) zee-eenden

Vogelconcentratie

Nzkz

Vogelconcentratie
Vogelconcentratie

Wz
Nzkz, Wz

De eerste voorwaarde luidt dat schepen die zand transporteren en de suppletie
uitvoeren, minimaal 500 meter afstand tot vogelconcentraties van topper, eider en
zwarte zee-eend houden. Deze voorwaarde geldt voor de Noordzeekustzone. Deze
voorwaarde geldt ook voor de Waddenzee, echter uitsluitend met betrekking tot
topper en eider.

14

De eerste voorwaarde is (in letterlijke zin) alleen opgenomen in het beheerplan voor de Vlakte van
de Raan. Deze voorwaarde is strikt gezien overbodig, aangezien de beide andere voorwaarden
eveneens impliceren dat niet binnen de -20 meter dieptelijn zand wordt gewonnen. Vermelding van
de tweede en derde voorwaarde in de beheerplannen Westerschelde & Saeftinghe en de Waddenzee
(de laatste via een verwijzing naar de Noordzeekustzone) zijn eveneens overbodig aangezien de
situaties waar de voorwaarden betrekking op hebben gerelateerd zijn aan de -20 m-dieptelijn die hier
niet voorkomt.
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Ook voor de Voordelta geldt er een voorwaarde die gericht is op duikeenden, echter
hier wordt uitsluitend de zwarte zee-eend genoemd. Deze voorwaarde is expliciet
gekoppeld aan de aanwezigheid van schelpenbanken (Spisula) en wordt daarom in
paragraaf 3.4.3 besproken.
De aanwezigheid van vogelconcentraties kan ook leiden tot het gesloten verklaren
van gebieden voor verschillende vormen van gebruik. Dit is al besproken in paragraaf
3.1.4.
Soms worden ook andere soorten vermeld. In vergunningen wordt wel als
voorwaarde gesteld dat schepen die zand transporteren, naast de al genoemde
soorten ook een afstand van minimaal 1500 m tot concentraties roodkeelduikers en
parelduikers dienen te houden (o.a. eerdere Nbwet-vergunning Ameland-West). Deze
aanvullende voorwaarde is niet in de beheerplannen teruggekomen en is met het in
werking treden van het beheerplan voor de Noordzeekustzone formeel ook niet meer
van toepassing. Ook bij gesloten gebieden (zie paragraaf 3.1.4) wordt soms verwezen
naar roodkeelduiker en parelduiker.
In de brochure over het project Ecologisch gericht suppleren, onderdeel Vogels
(Deltares, z.j.) wordt aangegeven dat er ’s winters niet in de buurt van
overwinterende roodkeelduikers gesuppleerd mag worden. Elders ontbreekt deze
voorwaarde en wordt gesteld dat de soort niet gevoelig is en dat geen maatregel
nodig is. Voor de aalscholver daarentegen wordt als maatregel gesteld dat een
afstand van 150 tot 75 m bewaard dient te worden (figuur 3.5). In vergunningen
wordt als voorwaarde gesteld dat schepen die zand transporteren, een afstand van
minimaal 1500 m tot concentraties roodkeelduikers en parelduikers dienen te houden
(o.a. Nbwet-vergunning Ameland-West).
Figuur 4.6 Factsheets roodkeelduiker en aalscholver (bron: Deltares z.j.)
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Verder kan worden opgemerkt kan worden dat de tekst in de brochure over het
project Ecologisch gericht suppleren, onderdeel Vogels (Deltares, z.j.) voor de zwarte
zee-eend (figuur 3.5) afwijkt van de voorwaarden in de beheerplannen. Hier wordt
onder meer als maatregel genoemd dat een minimale afstand van 1500 tot 3500 m
wordt bewaard.
4.3.3
Voorwaarden zeehondenrustplaatsen
Om de rust voor de zeehonden te waarborgen gelden er verschillende voorwaarden
voor de zandsuppleties en het daartoe benodigde scheepvaartverkeer. Deze
voorwaarden gelden voor alle Natura 2000-gebieden waar zich
zeehondenrustplaatsen kunnen bevinden, namelijk Noordzeekustzone, Waddenzee,
de Waddeneilanden, Voordelta en Westerschelde & Saeftinghe. Wel wijken de
genoemde perioden in Voordelta en Westerschelde & Saeftinghe enigszins af van die
in de andere gebieden (zie Tabel 4.6). In een aantal gevallen wordt ook gebruik
gemaakt van het stelsel van gesloten gebieden om de rust voor zeehonden (naast die
van zee-eenden) te waarborgen (zie paragraaf 3.1.4).
Voor Westerschelde & Saeftinghe geldt formeel nog een extra voorwaarde, namelijk
dat de zeehondenrustplaatsen vooraf bekend dienen te zijn via monitoring. Impliciet
geldt deze voorwaarde natuurlijk ook voor de andere gebieden.
Zeehondenrustplaatsen worden jaarrond ontzien door in principe een afstand van ten
minste 1200 m in acht te nemen. Bij de Waddenzee bedraagt deze afstand 1500 m.
Dit geldt zowel voor het vervoer van het zand van winplaats naar suppletieplaats als
voor de suppletieactiviteiten zelf. Wanneer dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de
vaargeul dichter langs de rustplaats loopt, dient Rijkswaterstaat aan te tonen dat
wegens fysieke omstandigheden (zoals de ligging van vaargeulen en ondieptes op de
route van suppletievaartuigen) niet aan die afstandsvereiste kan worden voldaan en
dat er geen negatieve gevolgen zijn voor zeehonden ten aanzien van het gebruik van
de betreffende zeehondenligplaats(en).
In geval van de aanwezigheid van pups op zandplaten en bij de suppletielocatie
gelden er nadere beperkingen ten aanzien van de periode waarin gevaren en gewerkt
mag worden. Suppletielocaties die alleen bereikt kunnen worden als de schepen
dichter bij de rustplaatsen komen dan 1200 m (1500 m bij de Waddenzee), kunnen
niet gesuppleerd worden, als de zeehonden jongen hebben. Locaties waarbij de
vaarroute dicht langs de rustgebieden loopt, kunnen daarom alleen buiten de werpen zoogperiode worden gesuppleerd, tenzij aangetoond wordt dat er geen pups
aanwezig zijn. De werp- en zoogperiode van de gewone zeehond duurt van 1 mei tot
en met 31 juli en voor de grijze zeehond is dit van 1 december tot en met 31 januari.
Buiten de genoemde kwetsbare perioden gelden er in het geval van aanwezigheid van
pups aanvullende voorwaarden voor vaarbewegingen binnen 1200 m (1500 m bij de
Waddenzee) van zeehondenrustplaatsen, namelijk
· geen bemanning aan dek, tenzij dit strikt noodzakelijk is;
· geen andere verlichting dan navigatieverlichting, behoudens noodgevallen;
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·

geen geluidsproductie anders dan die uit technische- (motor) of
veiligheidsoverwegingen (scheepshoorn) noodzakelijk is.

Tabel 4.5 Voorwaarden scheepvaartverkeer en suppleties nabij zeehondenrustplaatsen
Nr
Voorwaarde
Categorie
Natura 2000
beheerplan
7

Minimaal 1200 m (Wz 1500 m) afstand tot
zeehondenrustplaats

Zeehondenrustplaats

8

< 1200 m (Wz < 1500 m) afstand vanwege fysiek
omstandigheden en mits geen negatieve gevolgen
gebruik zeehondenrustplaats
als 8 bij aanwezigheid pups grijze zeehond alleen
buiten periode 1/12 t/m 31/1
als 8 bij aanwezigheid pups grijze zeehond alleen
buiten periode dec - feb
als 8 bij aanwezigheid pups gewone zeehond alleen
buiten periode 1/5 t/m 31/7

Zeehondenrustplaats

als 8 bij aanwezigheid pups gewone zeehond alleen
buiten periode half mei - juli
als 9, 10 en 11, tevens geen bemanning dek, alleen
navigatieverlichting, alleen geluidsproductie om
technische en veiligheidsredenen
Zeehondenrustplaatsen voorafgaand bekend via
monitoring

Zeehondenrustplaats

9
9a
10

10a
11

12

Zeehondenrustplaats
Zeehondenrustplaats
Zeehondenrustplaats

Zeehondenrustplaats

Zeehondenrustplaats

Nzkz, Wz,
Waddeneilanden,
W&S, Vde
Nzkz, Wz,
Waddeneilanden,
W&S, Vde
Nzkz, Wz,
Waddeneilanden
Vde
Nzkz, Wz,
Waddeneilanden,
Vde
W&S
Nzkz, Wz,
Waddeneilanden,
W&S
W&S

In onderstaande tabel worden de gesloten periodes voor gewone en grijze zeehond
voor de verschillende gebieden vergeleken.

Tabel 4.6 Scheepvaart binnen 1200 m van zeehondenrustplaatsen door het jaar. Oranje: onder
beperkingen. Rood: niet toegestaan.
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Gewone
zeehond
W&S
Vde
Overige
gebieden
Grijze zeehond
W&S (er worden geen beperkingen genoemd)
Vde
Overige
gebieden
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4.4

Vooroever-, geulwand en strandsuppletie

De zandsuppleties vinden meestal plaats binnen of nabij Natura 2000-gebieden en
kunnen schadelijke effecten op die gebieden veroorzaken. Voor de uitvoering van
zandsuppleties is om die reden in beginsel een vergunning ingevolge de Wet
natuurbescherming (voorheen Natuurbeschermingswet 1998) vereist. Met het
beschikbaar komen van vastgestelde beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden
neemt de eigen verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat toe. In de beheerplannen
staan voorwaarden opgenomen waaronder zandsuppleties zijn toegestaan zonder
vergunning. In toenemende mate zal Rijkswaterstaat daarom gaan werken conform
de beheerplanvoorwaarden, zodat steeds minder het vergunningenspoor behoeft te
worden doorlopen.
Dit vraagt om aanpassingen in de werkwijze van Rijkswaterstaat. De in deze
paragraaf beschreven voorwaarden vormen daarin een belangrijke leidraad. In plaats
van door het bevoegd gezag in de vergunning opgelegde voorwaarden na te leven
dient Rijkswaterstaat voortaan zelf invulling te geven aan een juiste wijze van
zandsuppletie in overeenstemming met de beheerplannen.
4.4.1
Vergunningvrij zonder voorwaarden
Voor sommige Natura 2000-gebieden geldt zandsuppletie als een nietvergunningplichtige activiteit zonder specifieke voorwaarden. In de beheerplannen
wordt dit meestal als een 4a-activiteit gecategoriseerd. Het betreft de volgende
gebieden:
·
·

Duinen Den Helder-Callantsoog
Zwanenwater en Pettemerduinen

Volledigheidshalve zij erop gewezen dat de zee vóór deze duingebieden onder het
Natura 2000-gebied Noordzeekustzone valt. Suppletieactiviteiten op zee en bij het
strand zijn derhalve wel aan voorwaarden gebonden.
4.4.2
Keuze tussen vooroever- of strandsuppletie.
Er zijn grote verschillen tussen vooroeversuppletie en strandsuppletie wat betreft de
aard van effecten op natuurwaarden. Vooroeversuppleties vinden plaats vóór de kust
onder water tussen de -5 en -8 m dieptelijn, strandsuppleties op het strand tussen de
laagwaterlijn (LW) en de duinvoet op de 3 m +NAP-hoogtelijn (zie Figuur 3.1). Het
gevolg hiervan is dat de mogelijke effecten, en daarmee ook de van toepassing zijnde
voorwaarden en maatregelen, sterk verschillen afhankelijk van de suppletieplek langs
de Nederlandse kust. Om deze reden wordt in drie Noord-Hollandse Natura 2000beheerplannen (zie Tabel 4.1) voor duingebieden als voorwaarde opgenomen dat
eerst een toetsing plaatsvindt of een strandsuppletie noodzakelijk is of dat een
vooroeversuppletie voldoet. Een vooroeversuppletie heeft in die gevallen geen
effecten op de instandhoudingsdoelstellingen en is daarom vergunningvrij en zonder
voorwaarden in het beheerplan opgenomen.
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Toetsing aan de wettelijk vastgelegde basiskustlijn (BKL) of wanneer de veiligheid
van de waterkering daartoe aanleiding geeft, kan echter leiden tot de noodzaak voor
een strandsuppletie. Aan strandsuppletie zijn wel extra voorwaarden verbonden (die
in de volgende paragrafen besproken worden).
Tabel 4.7 Voorwaarden keuze strandsuppletie in plaats van vooroeversuppletie
Nr

Voorwaarde

Categorie

Natura 2000
beheerplan

Toetsing keuze voor
strandsuppletie in
plaats van
vooroeversuppletie

Toetsing

KZ, SD, NHD

4.4.3
Voorwaarden schelpenbanken
Vanwege het belang van voldoende voedsel en voldoende rust voor duikeenden in de
winterperiode zijn in de beheerplannen voor de Noordzeekustzone en de Waddenzee
voorwaarden voor suppletie opgenomen. Ook voor de Voordelta gelden voorwaarden
(zie hierna). Hiermee wordt beoogd dat de duikeenden in de gelegenheid zijn
schelpdieren te kunnen eten.
Tabel 4.8 Voorwaarden schelpenbanken
Nr

Voorwaarde
schelpenbanken Spisula subtruncata vrijwaren
schelpenbanken Spisula subtruncata niet starten van 1/6
tot 1/3
schelpenbanken Ensis directus geen effect voedsel zeeeenden

Categorie

Natura 2000
beheerplan
Nzkz, Wz, Vde
Nzkz, Wz, Vde
Nzkz, Wz

Als eerste voorwaarde geven de beheerplannen aan dat bedekking van
schelpenbanken van Spisula subtruncata door onderwatersuppleties niet is
toegestaan. Deze schelpensoort vormt het voorkeursvoedsel van zee-eenden.
Als suppleren op een locatie met een Spisulabank onvermijdelijk is geldt als volgende
voorwaarde dat bedekking van de Spisulabank met zand niet wordt gestart in de
periode van 1 juni tot 1 maart het jaar daaropvolgend. De bedoeling hiervan is dat in
de winterperiode (tot 1 maart) Spisula beschikbaar blijft als voedsel voor zee-eenden
en niet wordt bedekt met suppletiezand. De datum van 1 maart staat voor het einde
van het (zwaartepunt van) het foerageerseizoen van zee-eenden. Vanaf 1 juni start
de broedval van Spisula subtrucata. Na 1 juni dient de broedval van de bank op de
desbetreffende suppletielocatie te worden ontzien. Kortom; aan deze voorwaarde kan
worden voldaan door in de genoemde periode niet te starten15 met suppleties.

15

Met starten wordt bedoeld het daadwerkelijk bedekken van schelpenbanken met suppletiezand.
Voorbereidende handelingen horen daar niet bij.
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Opgemerkt kan worden dat de tekst in de brochure over het project Ecologisch
gericht suppleren, onderdeel Vogels (Deltares, z.j.) voor de zwarte zee-eend (figuur
3.6) stringenter is dan de beheerplanvoorwaarde. In de brochure wordt als maatregel
onder meer genoemd dat er van 1 juni tot en met 1 maart geen
suppletiewerkzaamheden mogen plaatsvinden (dus ook niet als er eerder wordt
gestart).
Figuur 4.7 Factsheet zwarte zee-eend (bron: Deltares z.j.; )
Handelswijze Rijkswaterstaat voor de zwarte zee-eend
Het suppleren van spisulabanken is niet toegestaan.
Als het niet anders kan dan stelt Rijkswaterstaat de
werkzaamheden uit tot de zwarte zee-eenden weg zijn
en de voortplanting van de schelpdieren heeft
plaatsgehad. Dit houdt in dat er dan van 1 juni tot en
met 1 maart geen suppletiewerkzaamheden mogen
plaatsvinden.
Amerikaanse zwaardschede komen langs de hele kust
veel voor en zijn in sommige jaren moeilijk te
vermijden. In een jaar waarin de Amerikaanse
zwaardschede veel voorkomt wordt verwacht dat een
lokale suppletie acceptabel is. Rijkswaterstaat moet
dan aantonen dat er geen negatieve gevolgen zijn van
suppletiewerkzaamheden voor de zwarte zee-eenden.
Verder houden de schepen minimaal 500 meter
afstand tot de vogelconcentraties. Daarnaast houdt
Rijkswaterstaat zich aan relevante afspraken en
regelgeving zoals toegangsbeperkingsbesluiten voor
schepen.

Als derde beheerplanvoorwaarde geldt dat suppleties van schelpenbanken met Ensis
directus alleen zijn toegelaten als Rijkswaterstaat aantoont dat er geen negatieve
gevolgen zullen zijn voor de voedselvoorziening van zee-eenden. De banken met
Spisula zijn namelijk de laatste decennia sterk in aantal afgenomen en vormen het
voorkeursvoedsel van zee-eenden. Daarom zijn zwarte zee-eenden genoodzaakt om
ook Ensis te eten. Alleen kleine Ensis-schelpen zijn geschikt als voedsel. Om die
reden is bedekking van concentraties Ensis in beginsel evenmin toegestaan. Ensis
komt minder geconcentreerd in banken voor langs de hele kust. Zee-eenden zijn voor
hun voedsel niet locatiegebonden, zodat ze meerdere voedselgebieden kunnen
gebruiken. Als bedekking onvermijdelijk is maar er blijkt voldoende Ensis voedsel
beschikbaar te zijn, kan Rijkswaterstaat de suppletie volgens de voorwaarden
uitvoeren.
Voor de Voordelta gelden vergelijkbare voorwaarden, namelijk dat er geen zand
wordt gestort op belangrijke schelpenbanken. Met belangrijk wordt bedoeld dat in de
directe omgeving geen vergelijkbare voedselbron aanwezig is, waardoor de
desbetreffende schelpenbank van groot belang is als voedselbron. Informatie hierover
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wordt via bestaande inventarisatiemeetnetten verkregen. Als alternatief geldt dat niet
in de periode van juni tot maart niet wordt gesuppleerd.
4.4.4
Voorwaarden strand- en schorvegetaties
Ter bescherming van strand- en schorvegetaties worden in een aantal Natura 2000beheerplannen van noordelijke gebieden voorwaarden opgenomen. Strandsuppleties
die worden uitgevoerd binnen 1 kilometer van ‘zilte pionierbegroeiingen’ (H1310)
en/of ‘schorren en zilte graslanden’ (H1330) zijn alleen toegelaten als Rijkswaterstaat
aantoont dat de suppletie geen negatieve effecten veroorzaakt op deze habitattypen.
Deze voorwaarde is alleen opgenomen voor de Noordzeekustzone, de Waddenzee, de
Waddeneilanden en Zwin & Kievittepolder.
Strandsuppleties die een oppervlakte van meer dan 1 hectare ‘embryonale duinen’
bedekken, zijn alleen toegelaten als Rijkswaterstaat aantoont dat dit habitattype
rondom het suppletiegebied zich positief ontwikkelt en dat er geen negatieve
gevolgen optreden voor dit habitattype als gevolg van de suppletie. Deze voorwaarde
is opgenomen voor de Noordzeekustzone, de Waddenzee, de Waddeneilanden,
Kennemerland-Zuid, Schoorlse Duinen, Noordhollands Duinreservaat.

Tabel 4.9 Voorwaarden strand- en schorvegetaties
Nr

Voorwaarde

Categorie

Natura 2000
beheerplan

niet binnen 1 km van H1310 of H1330

groeiplaats

niet meer dan 1 ha H2110 bedekt

groeiplaats

Nzkz, Wz, Z&K,
Waddeneilanden
Nzkz, Wz,
Waddeneilanden, KZ,
SD, NHD

4.4.5
Voorwaarden kalkarme duinvegetaties
De nabij strandsuppleties aanwezige bodemfauna en het herstel na de suppletie is
onder meer gerelateerd aan de korrelgrootte van het aanwezige zand. Een aantal
(duin)beheerplannen kent daarom als voorwaarde dat de samenstelling en
korrelgrootte van het zand bij strandsuppleties zo veel mogelijk overeenkomt met het
zand van het strand dat grenst aan de suppletielocatie. Dit kan worden getoetst door
middel van de zandmonsters die in verband met het Besluit bodemkwaliteit worden
genomen in het wingebied. De gegevens daarvan dienen bij de beoordeling van de
geschiktheid van de samenstelling en korrelgrootte van het zand betrokken worden,
in combinatie met gegevens over de sedimentverdeling langs de kust. Bij de meeste
gebieden wordt deze voorwaarde specifiek gekoppeld aan de habitattypen Witte
duinen (H2120), grijze duinen (H2130) en vochtige duinvalleien (H2190). Bij
Noordhollands Duinreservaat, Kennemerland-Zuid, Meijendel & Berkheide, Zwin &
Kievittepolder en Westerschelde & Saeftinghe worden deze habitattypen niet met
name genoemd, maar aangenomen kan worden dat het dezelfde habitattypen betreft.
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Een tweede voorwaarde luidt dat bij (voor verkalking) gevoelige kalkarme
duingebieden wordt het zand op het strand niet hoger aangebracht dan 3 meter
+NAP. Onder deze lijn kan de zee bij storm of springvloed het aangebrachte zand
opnieuw verdelen en sorteren. Boven deze lijn heeft alleen de wind (en niet de zee)
vat op het zand. Grof zand wordt daarom boven de 3 meter +NAP niet zo gemakkelijk
meer verplaatst. Stuivend (fijn) zand is gewenst in een natuurlijk duinsysteem.
Bij de meeste gebieden wordt deze voorwaarde net als de vorige specifiek gekoppeld
aan de habitattypen Witte duinen (H2120), grijze duinen (H2130) en vochtige
duinvalleien (H2190). Bij Noordhollands Duinreservaat, Kennemerland-Zuid,
Westerschelde & Saeftinghe en Voordelta worden deze habitattypen niet met name
genoemd, maar aangenomen kan worden dat het dezelfde habitattypen betreft. De
tweede voorwaarde ontbreekt voor Meijendel & Berkheide.

Tabel 4.10 Voorwaarden gevoelige duinvegetaties
Nr

Voorwaarde

Categorie

Natura 2000
beheerplan

samenstelling/korrelgrootte zand bij H2120, H2130
en H2190

groeiplaats

bij kalkarme duinen H2120, H2130 en H2190 niet
hoger dan 3 m +NAP

groeiplaats

Nzkz, Wz,
Waddeneilanden, SD,
NHD, KZ, M&B, Z&K,
W&S, Vde
Nzkz,Wz,
Waddeneilanden, SD,
NHD, KZ, W&S, Vde

4.4.6
Voorwaarden broedvogels
Voor broedgevallen van bontbekplevier, strandplevier of dwergstern zijn twee
voorwaarden van toepassing. De eerste voorwaarde houdt in dat strandsuppleties
tijdens het broedseizoen niet worden uitgevoerd op locaties die door de beheerder
zijn afgesloten of gemarkeerd als broedgebied voor bontbekplevier, strandplevier of
dwergstern.
De tweede voorwaarde luidt dat indien Rijkswaterstaat binnen 500 meter van de
voorgenomen suppletielocatie een broedgeval vaststelt buiten de in de eerste
voorwaarde bedoelde broedgevallen, er een afstand van minimaal 350 meter in acht
dient te worden genomen tussen de nestplaats(en) en de grens van het werkgebied
van de strandsuppletie.
Beide voorwaarden gelden voor de Noordzeekustzone, de Waddenzee en de
Waddeneilanden. Voor Voordelta en Westerschelde & Saeftinghe zijn de voorwaarden
iets anders geformuleerd.
Voor de Voordelta luiden de voorwaarden dat er niet gesuppleerd wordt gedurende de
broedperiode (van april tot augustus) op bekende broedlocaties van strandplevier bij
embryonale duinen. Het alternatief is dat minimaal 350 m afstand wordt gehouden
tot broedlocaties van deze soort. Het beheerplan geeft aan dat dit inclusief een
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veiligheidsmarge van 150 m is. Voor de Voordelta worden dus geen voorwaarden
gesteld ten aanzien van bontbekplevier en dwergstern. Deze soorten hebben ook
geen instandhoudingsdoelstelling als broedvogel (de bontbekplevier wel als nietbroedvogel). Echter ook voor de strandplevier is er in de Voordelta geen
instandhoudingsdoelstelling.
In Westerschelde & Saeftinghe dienen zandwinning en strandsuppleties buiten het
broedseizoen plaats te vinden om verstoring van broedvogels zo veel mogelijk te
voorkomen. Indien dit niet mogelijk is, wordt voorafgaande en tijdens de
winning/suppletie onderzoek gedaan naar het voorkomen van broedgevallen van de
bontbekplevier, strandplevier en de dwergstern. Indien een broedgeval is vastgesteld,
wordt door een markering een minimale afstand van 350 meter tot aan het nest
gewaarborgd. Alle drie soorten hebben in de Westerschelde & Saeftinghe een
instandhoudingsdoelstelling als broedvogel.

Tabel 4.11 Voorwaarden strandbroedvogels
Nr
Voorwaarde

Categorie

Natura 2000beheerplan

niet op gemarkeerde broedplaats bontbek-, strandpl of
dwergstern

broedplaats

niet in broedseizoen op bekende broedlocatie
strandplevier
suppletie (en winning) alleen buiten het broedseizoen
bij broedgeval bontbek-, strandpl of dwergstern < 500
m een afstand 350 m aanhouden

broedplaats

Nzkz, Wz,
Waddeneilanden
Vde

bij broedgeval strandplevier afstand 350 m houden
in broedseizoen alleen na onderzoek bontbek-,
strandpl dwergstern, afstand 350 m tot nest
niet op gemarkeerde broedplaats bontbek-, strandpl of
dwergstern

broedplaats
broedplaats

broedplaats
broedplaats

broedplaats

W&S
Nzkz, Wz,
Waddeneilanden,
Vde
W&S
Nzkz, Wz,
Waddeneilanden

Rijkswaterstaat vraagt de gegevens op bij de lokale vogelwacht en laat zonodig een
aanvullende inventarisatie van broedgevallen op de suppletielocatie uitvoeren. Bij
geconstateerde broedgevallen van de drie soorten geldt er voor de Waddenzee,
Noordzeekustzone en de Waddeneilanden een meldingsplicht (zie paragraaf 4.4.1).
Overigens geldt voor alle nesten van inheemse soorten vogels dat deze niet
beschadigd of vernield mogen worden. De kans op broedgevallen op het strand is
relatief gering, maar wanneer de suppletieactiviteiten zich tijdens het broedseizoen
ook in de duinen voordoen, is de kans op vernieling of beschadiging van
broedgevallen veel groter (zie paragraaf 3.2.1 en 3.4.8).
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4.4.7
Voorwaarden steenloper
De steenloper is een soort waarvoor volgens het beheerplan voor Westerschelde &
Saeftinge
de aantallen ten opzichte van de instandhoudingsdoelstellingen afnemen. Het areaal
oeverzones die bij hoog water net onder water komen te staan neemt af, terwijl de
hoogdynamische zones toenemen. Mogelijk neemt hierdoor de draagkracht wat
betreft foerageerfunctie voor de steenloper af. Het beheerplan noemt daarom als
voorwaarde ten aanzien van suppleties dat onderzoek dient te worden uitgevoerd om
te weten te komen wat de effecten van de kustsuppleties zijn op de foerageerfunctie
van de stranden voor de steenloper in het Deltagebied. Dit geldt ook voor de
Voordelta. Als reden voor het onderzoek wordt hier genoemd dat er meer
duidelijkheid komt over de relatie tussen het verdwijnen van hard substraat en de
aanwezigheid van de steenloper in de Voordelta. In het beheerplan Voordelta (maar
niet in het beheerplan Westerschelde & Saeftinghe) is nader toegelicht dat bij
strandsuppleties gemonitord moet worden hoe de steenloper hierop reageert op
strandsuppleties. Hiertoe dienen voorafgaande, tijdens en na de strandsuppleties
steenlopers gemonitord te worden.
Hier spelen dus zowel aspecten van niet op een specifiek suppletieproject gericht
breder onderzoek, als van specifiek per suppletie gerichte ecologische begeleiding
(monitoring).

Tabel 4.12 Voorwaarden steenloper
Nr

Voorwaarde

Categorie

Natura
2000
beheerplan

onderzoek steenloper (foeragerend) bij strandsuppletie

foeragerende
vogels
foeragerende
vogels

W&S, Vde

monitoring steenloper voorafgaand, tijdens en na
strandsuppletie

Vde

4.4.8
Voorwaarden t.a.v. natuurwaarden in de duinen
Aan de in de duinen voorkomende natuurwaarden is in paragraaf 3.2.1 globaal
aandacht geschonken. De Natura 2000-beheerplannen voor de duingebieden stellen
geen voorwaarden voor vrijstelling van verbodsbepalingen vanwege met een
zandsuppletie samenhangende vervoersbewegingen (materieel en materialen) door
en andere handelingen in de duinen. Dit houdt in dat de verbodsbepalingen onverkort
van kracht zijn. Naast gebiedsbescherming geldt dit ook voor soortenbescherming. In
specifieke gevallen kan het noodzakelijk zijn dat voorafgaand aan de
suppletiewerkzaamheden, inclusief vervoersbewegingen door de duinen en dergelijke,
een vergunning (gebiedsbescherming) en/of ontheffing (soortenbescherming) wordt
verkregen.
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4.5

Samenvatting voorwaarden

Onderstaande tabel vat de hiervoor besproken voorwaarden uit de Natura 2000beheerplannen samen. In bijlage 2 is een tabel opgenomen met alle afzonderlijke
voorwaarden, zoals besproken in de paragrafen 3.3 en 3.4, per Natura 2000-gebied.
Tabel 4.13 Samenvatting voorwaarden zandsuppletie per gebied

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

melding***

x
x
x

steenloper

broedvogels

x
x
x
x
x

duinvegetaties

x
x
x

strand- en
schorveg
schelpenbanken

vergunningvrij

x
x

keuze
standsuppletie

x
x
x
x

zeehondenrust

Doggersbank*
Klaverbank*
Friese Front*
Waddenzee
Noordzeekustzone
Voordelta
Vlakte van de Raan
Duinen Vlieland
Duinen Terschelling
Duinen Ameland
Duinen Schiermonnikoog
Duinen en Lage Land Texel
Duinen Den HelderCallantsoog
Zwanenwater &
Pettemerduinen
Schoorlse Duinen
Noordhollands Duinreservaat
Kennemerland-Zuid
Coepelduynen
Meijendel & Berkheide
Westduinpark & Wapendal**
Solleveld & Kapittelduinen**
Voornes Duin**
Duinen Goeree & Kwade
Hoek**
Kop van Schouwen*
Manteling van Walcheren*
Westerschelde & Saeftinghe
Zwin & Kievittepolder

vogelconcentratie
s
zandwinning

Naam Natura 2000gebied

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
?

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

* opstellen beheerplan nog niet gestart of geen beheerplan bekend
** beheerplan niet gecontroleerd; t/m 2019 zijn hier geen suppleties gepland
*** de voorwaarden omtrent meldingen worden besproken in paragraaf 4.4.1
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5 Werkproces borging ecologie bij suppleties
In dit hoofdstuk wordt het werkproces bij KLZ voor ecologie beschreven.

5.1

Inleiding

Eén tot twee jaar voor aanvang van de suppletie wordt gestart met de
voorbereidende werkzaamheden. Hierbij wordt standaard een viertal fases doorlopen:
1) de voorbereidingsfase (paragraaf 4.2), 2) contracteringsfase (paragraaf 4.3), 3)
uitvoeringsfase (paragraaf 4.4) en 4) evaluatie (paragraaf 4.5).
In het processchema (paragraaf 1.3.6) is een overzicht gegeven van alle relevante
raakvlakken, kaders, onderzoeken en stappen die nodig zijn om te komen tot een
toetsing van een suppletie en borging van de randvoorwaarden vanuit de Wet
Natuurbescherming; kortom het complete speelveld voor het omgevingsteam om
ecologie goed in te bedden in het programma en vergunningenmanagement voor de
suppleties.
Jaarlijks worden er nieuwe ontwerpen voor suppleties gemaakt. Dit proces zal voor
elke nieuwe suppletie steeds eenduidiger worden en zich jaarlijks herhalen. Het
schema voorziet in een proces dat binnen het programma gecommuniceerd kan
worden en helpt om samen met het technisch managementteam en met het
contractteam de juiste stappen te zetten en helder te zijn hoe te zorgen voor
volledige en tijdige conditionering ecologie per suppletie.
In dit hoofdstuk volgt aan de hand van het schema een beschrijving van het
werkproces dat nodig is om te borgen dat suppleties voldoen aan de
randvoorwaarden vanuit de Wet Natuurbescherming.
5.1.1
Stappenplan Omgevingsmanagement: borging ecologie op suppletieniveau
In paragraaf 1.3.6 is het stroomschema weergeven waarin de stappen procesmatig
worden weergegeven. Tijdens alle fases wordt er nadrukkelijk aandacht gegeven aan
de voorwaarden die spelen vanuit natuur. Centraal onderdeel van het proces betreft
het ‘borgingsdocument ecologie suppletie X’. In dat document wordt voor de
betreffende suppletie de specifiek gemaakte wijze van omgang met natuur
vastgelegd. Daarmee is het de interne onderbouwing van:
· de status van de suppletie in het kader van de Wet natuurbescherming
(beheerplan/vergunning);
· het toetsen van bevindingen op papier bij terreinbeherende instanties en/of
door ecologisch veldonderzoek;
· het (indicatieve) ontwerp van de suppletie inclusief de gevolgen inzake de Wet
natuurbescherming (wel/geen gebruik beheerplannen);
· eventuele aanwezigheid van beschermde soorten die op basis van de Wet
Natuurbescherming soortenbescherming/gedragscode aandacht behoeven;
· de wijze waarop omgegaan dient te worden met natuurwaarden tijdens de
uitvoering (bijlage Ecologisch werkprotocol);

61/86

FOUT! ONBEKENDE NAAM VOOR DOCUMENTEIGENSCHAP. | DEFINITIEF | RWS-WERKWIJZE ECOLOGIE BIJ
ZANDSUPPLETIES | 18 SEPTEMBER 2018

·

eventuele aanbevelingen op natuurvlak met betrekking tot toekomstige
aanbestedingen, reguliere monitorings- en onderzoekprogramma’s én
bestaande voorwaarden in Natura 2000-beheerplannen.

5.1.2
Communicatie
Communicatie voor KLZ is globaal te onderscheiden in 3 lijnen:
1) Regionale samenwerking
2) stakeholder consultatie ( bij de start en bij het maken van een ontwerp en en
bij de omgang met beheerplanvoorwaarden dan wel in het kader van
vergunningaanvragen)
3) publiekscommunicatie (website en meldingen)
De communicatie wordt in de navolgende stappen verwerkt.

5.2

Voorbereiding

Om te borgen dat suppleties voldoen aan de vereisten vanuit de Wet
Natuurbescherming zet het Omgevingsteam een extern bureau in. Hieronder wordt
aangegeven hoe het werkproces en de samenwerking verloopt tussen het
omgevingsteam, het extern bureau, terreinbeheerders, het technisch management,
het contractmanagement en de aannemer. Dit is een iteratief en intensief proces dat
wordt aangestuurd en gecoördineerd door de adviseur Omgeving / coördinerend
Omgevingsmanager bij KLZ.
5.2.1
Informatie verzamelen en aanleveren
De adviseur omgeving zorgt ervoor dat alle relevante informatie zoals besproken in
de paragrafen 1.3.4 (strategisch omgevingsmanagement) en 1.3.5 (kaders en
onderzoeken natuur) en eventueel al gemaakte ontwerpen ter beschikking worden
gesteld aan het externe bureau. Voor GIS-informatie wordt verwezen naar paragraaf
5.3.
5.2.2
Quickscan ecologische toetsing
Het extern bureau maakt op basis van de ontvangen informatie over suppletie X, de
beschikbare gegevens over natuurwaarden ter plaatse en expert judgement een
eerste beoordeling van de voorwaarden van de Wet Natuurbescherming (Natura
2000-beheerplannen, TBB’s, gedragscode soortenbescherming en dergelijke) waaraan
de suppletie dient te voldoen. Daaruit volgen aanbevelingen voor (aanpassing van)
het ontwerp, de uitvoeringswijze en mogelijk voor een betere motivatie van nut en
noodzaak (in geval van verwachte effecten op natuurwaarden). Ook wordt nagegaan
of er een specifieke monitoringopgave voor suppletie X ligt. Dit kan het geval zijn als
voorwaarden uit de beheerplannen vragen om monitoring om de gevolgen van
suppleties op natuurwaarden beter in beeld te brengen. Ook kan blijken dat er
onvoldoende gegevens over natuurwaarden (bijvoorbeeld verspreidingsgegevens van
beschermde soorten) beschikbaar zijn om de effecten van een specifieke suppletie te

62/86

FOUT! ONBEKENDE NAAM VOOR DOCUMENTEIGENSCHAP. | DEFINITIEF | RWS-WERKWIJZE ECOLOGIE BIJ
ZANDSUPPLETIES | 18 SEPTEMBER 2018

beoordelen. Deze eerste beoordeling heeft het karakter van een quickscan en vormt
de eerste versie voor het borgingsdocument natuur suppletie X.
Tegelijk worden ook de voorwaarden die betrekking hebben op de uitvoering
opgenomen in een eerste concept van het op te stellen ecologisch werkprotocol, die
later als bijlage bij het borgingsdocument wordt gevoegd. Indien bijvoorbeeld
ecologische begeleiding gewenst of vereist is, wordt dit in dit werkprotocol
opgenomen.
5.2.3
Overleg met terreinbeheerder
In de voorbereiding van een suppletie worden de klanteisen van terreinbeheerders
verzameld door de regionale omgevingsmanagers van Kustlijnzorg en gecoördineerd
door de omgevingsmanager van KLZ.
Het betreft gebiedsspecifieke informatie die vervolgens door het projectteam integraal
(OM/TM/CM) als klanteis wordt beoordeeld en al of niet verwerkt in het ontwerp en/of
contracteis.
De totstandkoming van een ontwerp gebeurt in dialoog met de regionale
stakeholders.
Voorbeelden zijn de exacte locaties van embryonale duinen, broedlocaties van
strandbroeders en dergelijke. Dit type informatie wordt geactualiseerd en gebruikt in
de toetsing van ontwerp en het opstellen van een concept-ecologisch werkprotocol.
Ook vindt er een gesprek plaats met de terreinbeheerder(s) ter plaatse. Daar wordt
het voornemen tot suppletie, de inzichten uit de quickscan en het concept-ecologisch
werkprotocol besproken. De terreinbeheerder heeft kennis van de plaatselijke situatie
en kent de bijzondere natuurwaarden. De terreinbeheerder kan zo helpen om een
compleet beeld te krijgen van de plaatselijke natuurwaarden en wensen en eisen
meegeven ten aanzien van het ontwerp en de uitvoeringswijze.
De adviseur omgeving organiseert het gesprek met de terreinbeheerders en nodigt
daarvoor ook de ecoloog van het extern bureau uit. Als voorbereiding op het gesprek
bevraagt de adviseur het technisch management om gevoel te krijgen welke ruimte
er zit in het ontwerp en de uitvoeringswijze om tegemoet te komen aan de
aanbevelingen uit de quickscan en de eventuele wensen van de terreinbeheerder.
Het verslag van het gesprek met de terreinbeheerder kan als bijlage bij het document
borging ecologie suppletie X gevoegd worden16.
5.2.4
Bijstelling ontwerp
Op basis van de aanbevelingen uit de quickscan en het gesprek met de
terreinbeheerders werkt het technisch management het concept indicatief ontwerp
van de suppletie verder uit tot het indicatief ontwerp dat uiteindelijk door het extern
bureau getoetst zal worden aan Wet Natuurbescherming. De conclusies worden kort
vastgelegd in het reeds genoemde borgingsdocument. Indien het ontwerp voldoet zal

16

In de toekomst zal het omgevingsteam klanteisen (KES) in Grip/Relatics opnemen en borgen.
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er geen aanvraag nodig zijn voor een vergunning in het kader van de
Natuurwetgeving.
Alle conclusies en het ecologisch werkprotocol (zie hierna) worden samengevoegd en
geborgd in een volgende versie van het borgingsdocument ecologie suppletie X.
Het doel is tweeledig. Enerzijds borging van de werkwijze van Rijkswaterstaat van de
voorbereiding van een suppletie en de verantwoording van alle gemaakte keuzen per
suppletie. Anderzijds dat de aannemer eenvoudig inzicht krijgt in wat er reeds
geregeld is en zich met dat inzicht kan voorbereiden op de werkwijze en de planning
van de uitvoering van de suppletie.
Het document wordt dan ook aangeboden aan het contract-voorbereidingsteam zodat
zij dit tijdig kunnen meenemen in de aanbesteding van het suppletiecontract.
5.2.5
Overleg met bevoegd gezag
De coördinerend omgevingsmanager van KLZ onderhoudt een strategische relatie
met het bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming17. Hierbij kunnen zaken aan
de orde komen als evaluatie van beheerplannen en het op hoofdlijnen informeren van
het bevoegd gezag op het proces bij het Programma Kustlijnzorg.
In veel gevallen zal een specifieke suppletie mogelijk zijn via vrijstelling van de
vergunningplicht doordat aan de randvoorwaarden uit het beheerplan kan worden
voldaan. Echter indien niet of niet aan alle eisen kan worden voldaan, dient een
vergunningaanvraag te worden gedaan voor deze specifieke suppletie. Ook kan het
zijn dat in het kader van PAS er toch een vergunning nodig is voor het specifieke
onderdeel stikstofdepositie.In dergelijke gevallen overlegt de coördinerend
omgevingsmanager ook met het bevoegd gezag over het aanvragen van vergunning
en/of ontheffing (zie paragrafen 3.1.6 en 3.2.3). De wijze van omgang met
beheerplanvoorwaarden komt aan bod in het kader van de meldingen (zie paragraaf
4.4.1).
Ook indien er geen aanvraag om vergunning en/of ontheffing nodig is, kunnen er toch
nog andere aanvullende acties aan de orde zijn. Te denken valt aan bijvoorbeeld
monitoringseisen in relatie tot zandsuppletie.
5.2.6
Ecologisch werkprotocol
Een ecologisch werkprotocol is (in het onderhavige geval) een document waarin
concrete en praktisch uitvoerbare maatregelen zijn beschreven voor activiteiten die
samenhangen met suppletie X, de locaties waar zand gewonnen en gesuppleerd
wordt, alle daartoe noodzakelijke vervoersbewegingen op het water en het land, en
beschermde soorten en waarden in het gebied, waar de projectactiviteiten
plaatsvinden.

17

Voor zandsuppleties is dit de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zandsuppleties
vallen onder beheer en onderhoud van de primaire waterkering. Ingevolge Besluit
natuurbescherming, art. 1.3, 1e lid, onder a, sub 2°, betreft dit een rijksbevoegdheid.
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De Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat (Roepers et al., 2017) beschrijft
de vereisten aan de hand van een vijftiental punten waaraan een ecologisch
werkprotocol dient te voldoen. Deze zijn:
a) De onderbouwing dat de Gedragscode van toepassing is op basis van de
voorgenomen activiteiten.
b) De herkomst van de gebruikte gegevens over de aanwezige beschermde soorten.
c) De aanwezigheid van beschermde soorten weergegeven op kaart.
d) De functie die het projectgebied heeft voor de aanwezige soorten (bijvoorbeeld
leefgebied, vliegroute, rustplaats).
e) Het belang van het projectgebied voor deze soorten gerelateerd aan de gunstige
staat van instandhouding van de populatie op lokaal, regionaal en/of
(inter)nationaal niveau.
f) Of er voor de beschermde soorten voldoende uitwijkmogelijkheden zijn naar
andere geschikte en bereikbare gebieden buiten het projectgebied.
g) Een concrete beschrijving van de voorgenomen activiteiten (wat gaat erbuiten
wanneer precies gebeuren?).
h) Een concrete beschrijving van de te verwachten effecten van de activiteiten op de
aanwezige soorten, gerelateerd aan de verbodsbepalingen en de functie van het
gebied voor de soorten.
i) Een beschrijving van de relatieve bijdrage van de negatieve effecten van de
activiteit vergeleken met vergelijkbare activiteiten in Nederland.
j) Of de activiteit leidt tot een tijdelijk of aanhoudend negatief effect op populaties
van de beschermde soorten.
k) Een beschrijving van de concrete en praktisch uitvoerbare (activiteit-, soort,locatie- en tijdspecifieke) maatregelen om schade te voorkomen en/of te
beperken.
l) Hoe omgegaan wordt met strijdigheden tussen de maatregelen en andere
verplichtingen (bijvoorbeeld contracteisen en veiligheid).
m) Hoe omgegaan wordt met het onverwachts aantreffen van aanvullende
beschermde soorten.
n) De ecologisch deskundige die voor het project wordt ingeschakeld, zijn
bevoegdheden, en waarvoor, hoe en wanneer hij wordt ingeschakeld.
o) De wijze waarop de opdrachtnemer de uitvoering van het ecologisch werkprotocol
borgt.
De meeste van deze punten spreken voor zich. Ze kunnen dienen als een leidraad
voor het opstellen van een ecologisch werkprotocol, met de volgende kanttekeningen:
Bij veel suppletieprojecten speelt primair gebiedsbescherming terwijl
soortenbescherming niet of in mindere mate aan de orde is;
Een ecologisch werkprotocol voor zandsuppletie dient daarom met name
invulling te geven aan de van toepassing zijnde voorwaarden uit de Natura
2000-beheerplannen;
Vooralsnog houdt de werkwijze van Rijkswaterstaat voor omgang met
ecologie bij suppleties in dat niet via de Gedragscode soortenbescherming
wordt gewerkt (zie paragraaf 3.2.2). Niet alle punten hoeven daarom per se
aan de orde te komen;

65/86

FOUT! ONBEKENDE NAAM VOOR DOCUMENTEIGENSCHAP. | DEFINITIEF | RWS-WERKWIJZE ECOLOGIE BIJ
ZANDSUPPLETIES | 18 SEPTEMBER 2018

-

-

De verantwoordelijkheid voor het opstellen van een ecologisch werkprotocol
wordt vaak bij de uitvoerend aannemer neergelegd. Dit is ook de lijn uit de
gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat. Voor de werkwijze bij
zandsuppleties neemt vooralsnog Rijkswaterstaat deze rol op zich;
Het ecologisch werkprotocol bij zandsuppleties maakt deel uit van het
borgingsdocument ecologie suppletie X.

Een ecologisch werkprotocol dient te worden ondertekend door een tekenbevoegde
persoon namens de uitvoerend aannemer. Het protocol moet aanwezig zijn op de
werklocatie en bekend zijn onder de werknemers die betrokken zijn bij de
werkzaamheden. Werkzaamheden moeten volgens dit protocol uitgevoerd worden.
5.2.7
Samenvatting voorbereiding
Tabel 4.1 geeft een kort overzicht van de hiervoor besproken onderdelen in de
voorbereiding.
Tabel 5.1 Samenvatting van de stappen in de voorbereiding
Voorbereiding Verzamelen en actualiseren gegevens over bestaande natuurwaarden in relatie
tot winning, transport en suppletielocatie
Informatie verzamelen
Quickscan uitvoeren: Vaststellen status suppletie in het kader van de Wet
natuurbescherming: Vaststellen bestaande eisen voor suppletie vanuit natuur (locatie,
moment, hoogte)
Check op zowel gebiedsbescherming (§ 3.1) als soortenbescherming (§ 3.2). Ook check op
PAS (§ 3.1.5)
Overleg met terreinbeheerder en bevoegd gezag
Eventueel aanvragen Wnb vergunning (gebiedsbescherming) en/of ontheffing
(soortenbescherming) op basis van passende beoordeling, borgingsdocument,
Aeriusberekening
Opstellen ecologische werkprotocol
Vastleggen van het doorlopen proces in het borgingsdocument

5.3

Contractering

Onder contractering wordt hier verstaan het sluiten van een bindende overeenkomst
tussen Rijkswaterstaat (opdrachtgever) en de aannemer die de suppletie uit gaat
voeren (opdrachtnemer). Contractering vindt plaats met de opdrachtnemer die in een
aanbestedingsprocedure is gekozen.
De aanbestedingsstukken omvatten klanteisen en overige benodigde documenten.
Het Omgevingsteam is verantwoordelijk voor het samenstellen van de informatie die
in de aanbestedingsprocedure en bij contractering nodig is. Het Omgevingsteam zorgt
ervoor dat de benodigde informatie aan het contractvoorbereidingsteam beschikbaar
wordt gesteld om toe te voegen aan de aanbestedingstukken.
Te denken valt aan algemene informatie, zoals:
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·
·

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat (of zolang deze niet van
kracht is de RWS gedragscode Flora en fauna)
Algemene Passende beoordeling

en specifieke informatie per suppletie, zoals:
· borgingsdocument ecologie suppletie X, inclusief ecologisch werkprotocol
· kopie van afgegeven vergunningen en/of ontheffingen (Wet
natuurbescherming)
· Toestemmingsbesluit toegangsbeperking gebieden (TBB’s)
Klanteisen van stakeholders zoals van terreinbeheerders zijn in het merendeel van de
gevallen van een specifieke suppletie dan al opgenomen en beschreven in het
borgingsdocument ecologie.
Het omgevingsteam toetst de contracteisen voorafgaand aan de aanbesteding.
Indien er tijdens de aanbesteding vragen met betrekking tot ecologie komen, zal het
Omgevingsteam het contractteam bijstaan in beantwoording in de Nota van
Inlichtingen. Daar waar nodig consulteert de omgevingsmanager het adviserend
extern bureau.

5.4

Uitvoering van de suppletie

In deze paragraaf worden de volgende onderwerpen besproken:
· Melding (voorafgaand aan de uitvoering)
· Uitvoering werkzaamheden door de aannemer
· Publiekscommunicatie tijdens de uitvoering
· Toezicht en handhaving
5.4.1
Melding
Een aantal Natura 2000-beheerplannen stelt als voorwaarde dat voorafgaand aan een
suppletie hiervan melding en mededeling wordt gedaan. De melding dient ten minste
drie maanden voorafgaand aan de suppletie te worden gedaan bij het bevoegd gezag.
Bij de melding worden de locatie, wijze van uitvoering, hoeveelheden zand en
maatregelen ter voorkoming of beperking van negatieve effecten op de beschermde
natuurwaarden weergegeven. De maatregelen worden besproken voor alle relevante
(groepen van) instandhoudingsdoelstellingen. Deze meldingsplicht geldt voor:
·
·
·

de Waddenzee;
de Noordzeekustzone en
de Waddeneilanden vanwege een verwijzing naar de beide voorgaande gebieden.

De meldingsplicht geldt dus formeel niet voor het Deltagebied (inclusief Voordelta en
Vlakte van de Raan) en de Zeeuwse en vastelandsduinen. Echter in de praktijk doet
Rijkswaterstaat in deze gevallen wel melding.
Nadat de melding door het bevoegd gezag akkoord is bevonden, wordt de melding
ook gepubliceerd op de website Helpdesk Water. De melding gaat vergezeld van het
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publiceren van de resultaten van de ecologische toetsing (borgingsdocument ecologie
suppletie X).
Twee weken vóór de uitvoering van de werkzaamheden meldt Rijkswaterstaat bij het
bevoegd gezag de aanwezigheid van strandbroeders bij de strandsuppletielocatie. Dat
wordt alleen gedaan wanneer in het broedseizoen op het strand gewerkt wordt. De
melding wordt ook gedaan als er géén broedgevallen zijn vastgesteld. Voor het
vaststellen van de broedgevallen en de voorwaarden daarbij wordt verwezen naar de
paragrafen 3.2.1 en 3.4.6.
Twee weken vóór de uitvoering van de werkzaamheden informeert Rijkswaterstaat de
betrokken gemeente. In de praktijk is dit meestal eerder. Dit geldt voor suppleties
in/bij Waddenzee, Noordzeekustzone en de Waddeneilanden. Tegelijk doet
Rijkswaterstaat publieke mededeling van de voorgenomen suppletie. Hierbij geeft
Rijkswaterstaat ook aan op welke wijze de gegevens beschikbaar worden gesteld aan
het publiek. Naast de hiervoor genoemde gevallen geldt dit ook voor Schoorlse
Duinen en Noordhollands Duinreservaat.

Tabel 5.2 Voorwaarden melding en voorlichting
Nr Voorwaarde

Categorie

Natura 2000 beheerplan

Melding aan bevoegd gezag > 3 maanden

Melding

Melding strandbroeders aan bevoegd gezag 2
weken
Informeren gemeente 2 weken
Informeren publiek 2 weken

Melding

Wz, Nzkz, Waddeneilanden,
KZ, SD, NHD
Wz, Nzkz, Waddeneilanden

Informeren
Publicatie

Wz, Nzkz, Waddeneilanden
Wz, Nzkz, Waddeneilanden,
KZ, SD, NHD

5.4.2
Uitvoering werkzaamheden door de aannemer
Het contractteam verzorgt tijdens de uitvoering van het werk de reguliere toetsing op
het contract.
Deze toetsing heeft tot doel inzicht te verkrijgen of de aannemer werkt volgens de
afgesproken werkwijze. Indien nodig wordt een verbetervoorstel gemaakt. Ook vanuit
het Omgevingsteam kan een verzoek worden gedaan voor het toetsen van bepaalde
aspecten of onderdelen.
Omdat een deel van de ecologische randvoorwaarden en eisen ook de
uitvoeringswerkwijze raakt is het raadzaam voor dit deel van de uitvoering een
systeemtoets voor te bereiden, waarbij in het bijzonder gelet kan worden op
ecologische eisen en monitoringsvoorwaarden die bijvoorbeeld zijn ingebracht door
regionale (terrein)beheerders.
Verder kan ook ecologische begeleiding van de werkzaamheden onderdeel zijn. Hier
gaat het om het controleren van zaken die in het ecologisch werkprotocol staan. Dit
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kan ook betrekking hebben op toezicht in verband met grote vogelconcentraties e.d.
Indien nodig wordt dit in het ecologisch werkprotocol meegegeven aan de aannemer.
5.4.3
Publiekscommunicatie tijdens de uitvoering
De regionale omgevingsmanager KLZ) onderhoudt de lokale contacten en voert het
strategisch relatiebeheer met regionale stakeholders. Op landelijke schaal is er
daarnaast de intensieve samenwerking van RWS/WVL met belangrijke stakeholders
natuur (zie paragraaf 1.3.4).
In samenwerking tussen de regionale omgevingsmanager en de aannemer worden er
op belangrijke locaties bouwborden geplaatst, bijvoorbeeld bij duinovergangen. Op
het bouwbord wordt de werkwijze en het doel van suppletie schematisch in beeld
gebracht.

Ook worden er in overleg met de regionale omgevingsmanager vaak flyers (3 talen)
gemaakt met een uitleg van het doel, de werkwijze en de planning van de suppletie.
De flyer wordt ruim verspreid in de regio.
Jaarlijks komen er enige publieksvragen binnen bij de Landelijke Informatielijn van
Rijkswaterstaat (de “0800- 8002 lijn”). Het team dat die vragen beantwoordt,
raadpleegt de coördinerend omgevingsmanager en /of regionale omgevingsmanagers
voor beantwoording. Het team omgeving heeft ook een ‘FAQ’- lijst beschikbaar met
regelmatig voorkomende vragen en bijhorende antwoorden.
Stakeholders en publiek worden ook via internet geïnformeerd:
·

Website Rijkswaterstaat:
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-hetwater/maatregelen-om-overstromingen-te-voorkomen/kustonderhoud
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·

Website Helpdesk water:
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/programmaprojecten/beheer-onderhoud/

5.4.4
Toezicht en handhaving
Gebruik, beheer en onderhoud van primaire waterkeringen is ingevolge het Besluit
natuurbescherming een rijksbevoegdheid. Dit geldt dus ook voor zandsuppleties.
Namens het rijk is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op het gebied van de Wet
natuurbescherming, zowel voor gebiedsbescherming als voor soortenbescherming. In
voorkomende gevallen, bijvoorbeeld na een melding door burgers, kunnen ook
andere instanties toezicht uitoefenen, zoals buitengewoon opsporingsambtenaren
Ambtenaren (BOA) of door een provincie, waterschap of hoogheemraadschap
aangewezen toezichthouders. Bij overtreding van wettelijke verplichtingen kan een
toezichthouder handelend optreden (bijvoorbeeld het werk stilleggen).
Om problemen met toezicht en handhaving te voorkomen dient de aannemer bij de
voorbereiding, uitvoering en afronding van werkzaamheden voor zover dat nodig is te
beschikken over een vergunning en/of ontheffing en/of ecologisch werkprotocol, dat
op verzoek aan toezichthouders en handhavers kan worden getoond.
Een bijzondere vorm van toezicht is ecologisch toezicht en/of ecologische begeleiding.
Dit kan in een ecologisch werkprotocol worden voorgeschreven of als voorwaarde bij
een vergunning of ontheffing zijn opgenomen. Bij ecologisch toezicht en/of
ecologische begeleiding wordt er door een terzake deskundige ecoloog op toegezien
dat conform een ecologisch werkprotocol wordt gewerkt, zodat schade aan
beschermde gebieden of soorten wordt voorkomen. Een ecologische toezichthouder
heeft geen wettelijke bevoegdheden, maar vooral een adviserende en signalerende
functie.

5.5

Evaluatie

Na afloop van een suppletie is het van belang om met alle betrokkenen zowel de
voorbereiding als de uitvoering te evalueren. Doel van deze evaluatie is om het
interne kwaliteitsniveau te verhogen én om het bij een volgende suppletie over 4 tot
6 jaar eenvoudiger is om aan alle vereisten vanuit natuur te voorzien.
Hiermee wordt bereikt dat bij de eerstvolgende suppletie het dossier nog beter op
orde is en de voorbereiding eenvoudiger kan verlopen.
Onder andere de volgende vragen dienen bij de evaluatie aanbod te komen:
· Is het noodzakelijk om bestaande randvoorwaarden in N2000 beheerplannen
te (doen of laten) wijzigen?
· Dragen opgelegde monitoringsverplichtingen bij aan beantwoording van de
achterliggende vragen?
· Dient er specifiek voor RWS kustlijnzorg monitoring worden gestart?
· Is het noodzakelijk om bestaande onderzoeksprogramma’s aan te passen of
uit te breiden?
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·
·

Voldoet de generieke passende beoordeling van RWS KLZ nog?
Criteria over onvermijdelijk zijn van suppletie

Deze evaluatie wordt georganiseerd door WVL in samenwerking met de coördinerend
omgevingsmanager KLZ.
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6 Onderzoek, monitoring en gegevensbeheer
In dit hoofdstuk worden zowel de reguliere (landelijke/planmatige) als
specifieke (niet regulier; gebiedsgericht) monitoring en onderzoek
besproken. Onderzoek is in principe éénmalig, maar kan meerdere jaren
bestrijken. Monitoring is het op gestructureerde wijze volgen van
ontwikkelingen in de tijd zodat trends kunnen worden vastgesteld. Ook
wordt in dit hoofdstuk ingegaan op het gegevensbeheer (GIS).
Op termijn is het wenselijk dat er een relatie wordt gelegd en afstemming plaatsvindt
tussen enerzijds de resultaten van afgeronde en lopende onderzoeken en bevindingen
uit de monitoring en anderzijds de voorwaarden uit de beheerplannen.

6.1

Onderzoeksprogramma’s

Hier wordt een korte beschrijving gegeven van de onderzoeksprogramma’s naar de
effecten van zandsuppleties op natuur. Dit zijn Ecologisch Gericht Suppleren
(afgerond)18, de opvolger daarvan Natuurlijk Veilig (lopend) en Kustgenese 2.0. Ook
onder andere noemers is inmiddels veel infromatie over de effecten van suppleties op
natuur beschikbaar gekomen19.
6.1.1
Ecologisch gericht suppleren
Het programma Ecologisch Gericht Suppleren (EGS) liep van 2009 tot 2015.
Probleemstelling was de effecten van zandsuppleties op het functioneren en de
kwaliteit van het kustecosysteem te onderzoeken. Het onderzoek is opgezet door
Rijkswaterstaat in samenwerking met vier natuurbeschermingsorganisaties. Het
onderzoek is uitgevoerd door Deltaresen had als doel het verkrijgen van inzicht in hoe
zandsuppleties in de nabije toekomst optimaal kunnen bijdragen aan de
hoogwaterveiligheid, met behoud en ontwikkeling van de natuurwaarden van de kust.
Het onderzoeksprogramma was opgedeeld in vier categorieën:
1. Effect van een vooroeversuppletie op bodemdieren en vissen. Uit de
onderzoeken blijkt dat bij het inplannen van een suppletie gestuurd kan
worden op factoren zoals locatie en hersteltijd zodat een suppletie
geoptimaliseerd kan worden. Gepleit wordt voor lange termijn kustdekkend
onderzoek omdat de huidige kennis is gebaseerd op (beperkte) casestudies.
2. Effect van een strandsuppleties op bodemdieren Het effect van een enkele
suppletie lijkt niet direct grote effecten teweeg te brengen. Ook hier wordt
gepleit voor meer onderzoek (andere gebieden en langere perioden).
3. Effect van verstuiving van zand op de flora en fauna van de zeereep. Een
hoge dynamiek in de zeereep leidt zowel in het kalkrijke als in het kalkarme
gebied tot het landwaarts verschuiven van Embryonale duinen en Witte
18

https://publicwiki.deltares.nl/display/BOK/III.+Producten+-+Natuurlijk+Veilig
Zie o.a.: https://www.maasvlakte2.com/nl/index/show/id/59/natuurcompensatie ;
https://www.stichtinglamer.nl/index.php/downloads.html en
https://www.informatiehuismarien.nl/open-data/
19
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duinen. Dit gaat gepaard met de overdekking van de Grijze duinen direct
achter de zeereep, door vers ingestoven zand. Het onderzoek laat nog vele
vragen open.
4. Effect van suppleties op kustvogels. Het onderzoek heeft voor de verschillende
soorten vogels voorstellen voor maatregelen opgeleverd die de ongewenste
effecten van suppleties beogen te verminderen. Deze maatregelen worden in
Hoofdstuk 3 behandeld.
6.1.2
Project Natuurlijk Veilig
Het programma Natuurlijk Veilig20 is het vervolg op EGS (6.1.1). Natuurlijk Veilig is
een zesjarig programma (2017-2021) op basis van een convenant tussen
Rijkswaterstaat en tien natuurorganisaties. Het onderzoeksprogramma wordt
uitgevoerd door Deltares en Wageningen Marine Research en richt zich op verder
onderzoek naar de ecologisch effecten van suppleties. In het project zijn de data uit
Ecologisch Gericht Suppleren en oudere projecten samengevoegd in één database 21
en worden aanvullende metingen gedaan van bodemeigenschappen, benthos en vis.
6.1.3
Kustgenese 2.0
Doel van het onderzoeksprogramma Kustgenese 2.0 is kennisontwikkeling ten
behoeve van beleid en beheer van de Nederlandse kust op de lange termijn (na
2050). Het programma loopt van 2015 tot 2028. Onderzocht wordt hoeveel zand op
lange termijn nodig is, waar en wanneer het zand nodig is en hoe dat zand het beste
kan worden toegevoegd aan de kust zodat deze meegroeit met de zeespiegelstijging.
In 2020 wordt als tussenresultaat een beleidsadvies opgesteld. Het onderzoek
verloopt langs de volgende onderzoekslijnen:
· Langetermijnkustonderzoek: aanvullende monitoring en modelontwikkeling
om meer inzicht krijgen in factoren die het benodigde suppletievolume
bepalen.
· Pilotsuppletie buitendelta Amelander Zeegat: aanleggen van een pilotsuppletie
om te leren over de morfologie en ecologie van zeegaten (volgens principe
‘lerend werken’).
· Ecologische monitoring: inzicht in effecten en kansen van veranderende
suppletiehoeveelheden en suppletielocaties voor de ecologie.
Bij het invullen van de onderzoekslijnen speelt datamanagement een belangrijke rol.
Centraal staan de opslag, ontsluiting en vrije beschikbaarheid van data.
Zie ook:
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/programmaprojecten/kustgenese-2-0/

6.2

20
21

Monitoring

https://www.natuurlijkveilig.nl/
https://publicwiki.deltares.nl/display/BOK/III.+Producten+-+Natuurlijk+Veilig
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6.2.1
Monitoring vogelconcentraties in de kustzone
In het kader van de biologische monitoring van de zoute rijkswateren (Monitoring
Waterstaatkundige Toestand van het Land; MWTL) worden tellingen aan watervogels
in de Nederlandse kustwateren en de Waddenzee uitgevoerd door of in opdracht van
de Centrale Informatievoorziening van Rijkswaterstaat.
Sinds het seizoen 1978/79 worden de watervogels in alle grote zoute wateren in de
Zoute Delta maandelijks geteld. Vanaf maart 2013 gebeurt dit in zes maanden van
het jaar in een aantal steekproefgebieden. De tellingen worden uitgevoerd vanaf de
oevers en vanaf boten (Arts et al., 2017). De toegepaste methode is beschreven in
Baptist & Meininger (1996). In de gehele Nederlandse kustzone en de Waddenzee
wordt sinds 1993 jaarlijks in januari een telling per vliegtuig van overwinterende
eiders, zwarte zee-eenden, grote zee-eenden en toppers verricht. Sinds de winter
2013/2014 wordt tevens een telling uitgevoerd in november (Ens et al, 2017).
Sinds 2004 zijn de tellingen structureel opgenomen in het MWTL. De telgegevens zijn
voorts in een groot aantal rapporten opgenomen. Recente overzichten worden
gegeven in onder meer Arts et al. (2017) en Ens et al (2017).
6.2.2
Monitoring zeehonden
Tellingen van de gewone zeehond in het Nederlandse Waddengebied worden al sinds
de jaren ’60 van de vorige eeuw door Wageningen Marine Research (WMR)
uitgevoerd. Sinds 2001 zijn de grijze zeehonden opgenomen in de reguliere
monitoring. De tellingen werden tot en met 2002/2003 uitgevoerd in het kader van
diverse projecten en sinds 2004 zijn deze structureel opgenomen in het MWTL
(Cremer et al, 2017; Arts et al., 2017).
De monitoring vindt plaats in de twee perioden dat de zeehonden het meest op de
zandbanken liggen: tijdens de geboorteperiode en wanneer de dieren verharen. De
tellingen voor de gewone zeehond zijn in mei/ juni (geboorteperiode) en in augustus
(verharingsperiode). De tellingen voor de grijze zeehond zijn voor de geboorteperiode
in december en voor de verharingsperiode in maart/ april (Ens et al, 2017).
6.2.3
Monitoring schelpenbanken
In verband met de visserij op schelpdieren worden bestandsopnamen gemaakt van
verspreiding en de dichtheid (in aantal en biomassa) van de halfgeknotte
strandschelp (Spisula subtruncata) en zwaardscheden (Ensis sp., voornamelijk E. leei,
de Amerikaanse zwaardschede). De bemonstering en determinatie van benthos wordt
uitgevoerd door Wageningen Marine Research (WMR). Het primaire doel van deze
inventarisatie tussen 1994 en 2017 is een schatting te maken van de bestanden van
de economisch en ecologisch belangrijke soorten in de Nederlandse kustwateren en in
het bijzonder in de Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone, Voordelta, de
Waddeneilanden, Vlakte van de Raan en de monding van de Westerschelde. Voor de
suppleties zijn voornamelijk de bestandopnamen relevant in de Noordzeekustzone en
de Waddeneilanden. Spisulabanken met dichtheden van minder dan 10/m 2 en een
biomassa minder dan 10 g/m2 kunnen niet worden opgevat als Spisulabanken die van
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belang zijn voor zee-eenden. Wijsman (2016) komt met het voorstel om 100 tot 1000
meerjarige Spisula individuen/m2 als ondergrens te nemen, om te kunnen spreken
van een schelpenbank die van betekenis is voor foeragerende zwarte zee-eenden.
Ook zijn zwarte zee-eenden afhankelijk van zwaardscheden (Ensis sp) als
voedselbron. Om die reden zijn schelpenbankgegevens van zowel Spisula als Ensis
relevant. Er bestaat echter geen draagkrachtmodel voor de zwarte zee-eend dat kan
bijdragen aan een betere definitie van een schelpdierbanken op basis van combinatie
van grootte en dichtheid per leeftijdsklasse.
Figuur 6.1 Bemonsteringslocaties (2017) van Spisula subtruncata en Ensis langs de
Nederlandse kust

De data van Spisula en Ensis bemonsteringen voor het jaar 2017 zijn beschikbaar bij
WVL. Hiermee kunnen overzichtskaarten worden gemaakt die gebruikt kunnen
worden bij de effectbeoordeling van vooroever- of strandsuppleties. Recente
meetgegevens en een tijdreeks voor Spisula zijn ter illustratie in dit rapport
opgenomen (paragraaf 2.3).
Ten behoeve van Kustlijnzorg kan WMR de wijze waarop de data ter beschikking
komen aanpassen. Indien gewenst kunnen meer recente data worden verkregen als
dat nodig is voor het ontwerpen en plannen van een suppletie (pers. Mededeling de
heer dr. J.A.M. Craeymeersch (WMR) aan de heer Schipper, RWS/WVL).
6.2.4
Monitoring strand-, schor- en duinvegetaties
Ligging, areaal en kwaliteit van strand-, schor- en duinvegetaties kan worden
vastgesteld aan de hand van vegetatiekarteringen. Deze worden binnen groot aantal
verschillende kaders uitgevoerd, namelijk in het kader van het Netwerk Ecologische
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Monitoring (NEM), in de kwelderzone via het VEGWAD-programma en op
verschillende plaatsen door Rijkswaterstaat via de ecotopen-benadering.
Vegetatiekarteringen worden in principe eens per 12 jaar uitgevoerd, op een schaal
van 1:5000 met een minimale vlakgrootte van 25 x 25 meter en bij bepaalde typen
soms gedetailleerder. In dynamische milieus kan een hogere frequentie worden
aangehouden. Vegetatiekarteringen worden in beginsel uitgevoerd door of in opdracht
van de terreinbeheerder (zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de
Landschappen). Binnen Natura 2000-gebieden worden vegetatiekarteringen gebruikt
om habitattypenkaarten op te stellen (van Beek et al, 2014). De laatste versies van
habitattypenkaarten per Natura 2000-gebied zijn opgenomen in Aerius22.
In beginsel voldoen de habitattypenkaarten van schor- en duinvegetaties uit Aerius
voor het beoordelen van effecten van zandsuppleties. Voor de strandvegetaties, zoals
de embryonale duinen, die voorkomen in een per definitie zeer dynamisch milieu, is
dat zeker niet het geval. Bij een 12- of 6-jarige cyclus voor vegetatiekarteringen zijn
karteringen van strandvegetaties al snel verouderd. Daarom is er behoefte aan zeer
actuele gegevens over de exacte locatie van strandvegetaties in relatie tot een
voorgenomen suppletie om aan de beheerplanvoorwaarden te kunnen voldoen.
Op het strand is Rijkswaterstaat de verantwoordelijk beheerder als het gaat om het
maken van vegetatiekarteringen. In de voorbereiding van een strandsuppletie dient
Rijkswaterstaat te zorgen voor een actuele kartering van embryonale duinen. Uit
enkele pilotprojecten (Texel-Midden) en Vlieland-Oost) blijkt dat dit eenvoudig is te
organiseren. De resultaten van de kartering kunnen in het borgingsdocument ecologie
suppletie X worden opgenomen.
6.2.5
Monitoring broedvogels
Rijkswaterstaat heeft ten behoeve van de Kustlijnzorg behoefte aan recente gegevens
over de aanwezigheid van broedvogels op de Nederlandse stranden. Deze gegevens
zijn nodig om te kunnen voldoen aan de voorwaarden uit Natura 2000-beheerplannen
of om aanvragen om vergunning- en/of ontheffing op correcte wijze te kunnen
uitvoeren. Broedvogelgegevens zijn ook nodig om aannemers te voorzien van
informatie die een rol kan spelen bij de keuze van de het tijdstip van uitvoeren.
In deze paragraaf wordt een korte samenvatting gegeven van de kennis van de
aanwezigheid van broedvogels op de Nederlandse stranden in de jaren 2012 t/m
2014. De inventarisatiegegevens zijn gebaseerd op Meininger (2015). In beginsel
betreffen de gegevens alle stranden langs de Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot
en met het Zwin voor de vogelsoorten scholekster, bontbekplevier, strandplevier,
visdief, noordse stern, dwergstern en kluut.
Gegevens over broedvogels langs de stranden van het Waddengebied en de
Hollandse kust werden verstrekt door SOVON Vogelonderzoek Nederland en zijn
gebaseerd op diverse monitoringprojecten. Nadrukkelijk dient te worden vermeld dat

22

https://www.aerius.nl/nl

76/86

FOUT! ONBEKENDE NAAM VOOR DOCUMENTEIGENSCHAP. | DEFINITIEF | RWS-WERKWIJZE ECOLOGIE BIJ
ZANDSUPPLETIES | 18 SEPTEMBER 2018

gegevens over plevieren en Scholekster van de stranden van de Waddeneilanden
verre van volledig zijn. Het betreft hier hoofdzakelijk jaarlijks onderzochte
proefvakken, die ten dele betrekking hebben op stranden en primaire duintjes. Buiten
de proefvakken zijn de gegevens zeer onvolledig. Gegevens over broedvogels langs
de stranden van het Deltagebied (Maasvlakte tot Zwin) zijn afkomstig uit het MWTLprogramma van Rijkswaterstaat; het onderdeel kustbroedvogels wordt gecoördineerd
en uitgevoerd door Delta Project Management. Deze gegevens werden verstrekt door
de Servicedesk Data van Centrale Informatievoorziening Rijkswaterstaat. De
gegevens over de Scholekster zijn in ieder geval onvolledig.
Tabel 6.1Aantallen broedvogels op (voornamelijk) stranden in het Nederlandse kustgebied in de
periode 2012 t/m 2014. ? betekent dat geen gegevens gevonden konden worden. Bron:
Meininger (2015); zie tekst.
Deelgebied

Vogelsoort

2012

2013

2014

Schiermonnikoog Strandvlakte W
Schiermonnikoog Strandvlakte W
Schiermonnikoog Strandvlakte W
Ameland Groene Strand
Ameland Groene Strand
Ameland Groene Strand
Ameland Oerd
Ameland Oerd
Ameland Oerd
Ameland Oerd
Terschelling Amelanderduin
Terschelling Amelanderduin
Terschelling Amelanderduin
Terschelling Cupido Polder
Terschelling Cupido Polder
Terschelling Cupido Polder
Terschelling Noordvader
Terschelling Noordvader
Terschelling Noordvader
Terschelling Noordvader
Terschelling Noordvader
Terschelling Engelschoek
Terschelling Koffieboonplaat
Terschelling Oostpunt
Vlieland Vliehors
Vlieland Vliehors
Vlieland Vliehors
Vlieland Punt Vliehors
Vlieland Punt Vliehors
Vlieland Punt Vliehors
Vlieland Richel
Vlieland Richel
Vlieland Richel
Texel de Hors
Texel de Hors

Bontbekplevier
Strandplevier
Scholekster
Bontbekplevier
Strandplevier
Scholekster
Bontbekplevier
Strandplevier
Scholekster
Visdief
Bontbekplevier
Strandplevier
Scholekster
Bontbekplevier
Strandplevier
Scholekster
Bontbekplevier
Strandplevier
Scholekster
Noorse Stern
Dwergstern
Dwergstern
Dwergstern
Noordse Stern
Bontbekplevier
Strandplevier
Scholekster
Noordse Stern
Visdief
Dwergstern
Visdief
Dwergstern
Noordse stern
Bontbekplevier
Strandplevier

0
0
3
?
?
?
2
0
109
25
0
0
15
1
0
14
3
0
11
25
6
7
9
27
2
2
34
0
4
67
11
15
0
?
?

?
?
?
?
?
?
0
0
112
18
?
?
?
?
?
?
1
0
8
3
21
0
3
30

?
?
?
?
?
?
0
0
99
?
?
?
?
?
?
?
1
0
9
?
?
0
?
?

0
2
7
2
0
0
?
?

2
0
26
2
4
?
?
?
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Texel de Hors
Texel Razende Bol
Voorne Groene Punt
Voorne Groene Punt
Voorne Groene Punt
Voorne Groene Punt
Voorne Kleine slufter
Voorne Strand Oostvoorne
Voorne Westplaat
Voorne Westplaat
Goeree Kwade hoek
Goeree Kwade Hoek
Goeree Kwade Hoek
Goeree Strand Oostduinen
Goeree Strand Oostduinen
Goeree Strand Oostduinen
Goeree Flauwe werk
Goeree Springduin
Goeree Strand Vuurtoren
Schouwen Verklikkerstrand
Schouwen Verklikkerstrand
Schouwen Verklikkerstrand
Schouwen Tophuisstrand
Schouwen Tophuisstrand
Schouwen Tophuisstrand
Walcheren Oranjezon strand
Walcheren Oranjezon strand
Walcheren Veersedam
Zeeuws Vlaanderen Verdronken Zwarte
Polder

Scholekster
Dwergstern
Kleine Plevier
Bontbekplevier
Strandplevier
Dwergstern
Bontbekplevier
Bontbekplevier
Kluut
Bontbekplevier
Kluut
Kleine Plevier
Strandplevier
Kluut
Bontbekplevier
Strandplevier
Bontbekplevier
Bontbekplevier
Bontbekplevier
Bontbekplevier
Strandplevier
Dwergstern
Bontbekplevier
Scholekster
Dwergstern
Bontbekplevier
Dwergstern
Bontbekplevier
Bontbekplevier

?
19
?
?
?
?
?
1
?
?
77
2
11
5
1
2
2
2
0
1
?
?
+
+
+
?
?
?
2

?
0
?
?
?
1
1
1
1
1
0
1
7
0
0
0
1
2
1
?
?
?
+
+
+
2
?
1
2

?
28
1
3
1
2
?
?
?
?
2
1
8
0
1
3
1
2
1
?
1
4
+
+
+
2
2
1
1

Uit het voorgaande blijkt dat een volledig en actueel overzicht van broedgevallen van
vogels op het strand waarschijnlijk niet en in ieder geval niet eenvoudig samen te
stellen is. De vraag is ook of dit ten behoeve van Kustlijnzorg noodzakelijk is. Het
aantal en de omvang van suppleties is elk jaar relatief gering ten opzichte van de
totale kuststrook, zodat een gebiedsdekkend actueel inzicht overdadig is.
Strandbroeders komen wel elk jaar ongeveer in dezelfde gebieden tot broeden. Ze
zijn echter ook sterk afhankelijk van snel wisselende omstandigheden en
opportunistisch. Een bekende broedlocatie kan daardoor zomaar zijn functie
verliezen, terwijl op andere plaatsen nieuwe broedmogelijkheden ontstaan.
Een mogelijke optie is om ten behoeve van Kustlijnzorg te komen tot een inschatting
van de kans op het voorkomen van strandbroeders op het niveau van jarkusraaien.
Een dergelijke inschatting kan als een GIS-bestand worden beheerd en zal regelmatig
moeten worden geactualiseerd. Voeding voor de inschatting kan worden gegeven
vanuit monitoringgegevens.
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Voor de locaties langs de kust waar de inschatting aangeeft dat daar een zekere kans
is op de aanwezigheid van strandbroeders, zal in voorkomende gevallen waarbij in
het broedseizoen suppletiewerkzaamheden worden voorzien altijd een
broedvogelcheck dienen te worden uitgevoerd zodat aan de voorwaarden uit de
Natura 2000-beheerplannen en de vereisten uit de Wet natuurbescherming ten
aanzien van soortenbescherming kan worden voldaan. Rijkswaterstaat dient als
verantwoordelijk beheerder van het strand te zorgen voor een dergelijke
broedvogelcheck. Uit enkele pilotprojecten (Texel-Midden) en Vlieland-Oost) blijkt dat
dit eenvoudig is te organiseren. De resultaten van de broedvogelcheck kunnen in het
borgingsdocument ecologie suppletie X worden opgenomen.
6.2.6
Monitoring algemene soortgegevens
Naast Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen kan een suppletieproject in
voorkomende gevallen ook van invloed zijn op soorten planten en dieren die
wettelijke bescherming genieten via het spoor van de soortenbescherming. Hiertoe is
het noodzakelijk te weten welke beschermde planten en diersoorten er in en nabij het
projectgebied voorkomen.
Een groot aantal soorten wordt regulier gemonitord in een frequentie van eens per 6
jaar. Monitoring vindt plaats binnen de monitoringsprogramma’s voor het
Natuurnetwerk Nederland, in de meetnetten van het Netwerk Ecologische Monitoring
(NEM), via losse waarnemingen en op basis van expert oordeel (van Beek et al,
2014). Het betreft de soortengroepen planten, broedvogels en wintergasten, libellen,
vlinders en sprinkhanen. Deze monitoring heeft in de meeste gevallen niet het
karakter van een volledige inventarisatie, maar is vooral bedoeld voor het verkrijgen
van een indicatie van de natuurkwaliteit van een bepaald gebied. Monitoring kan ook
plaatsvinden in het kader van een goedgekeurde gedragscode soortenbescherming
(zie paragraaf 3.2.2). Monitoringegevens en losse waarnemingen worden opgeslagen
in de Nationale Databank Flora en Fauna. Rijkswaterstaat heeft een abonnement op
de NDFF en daarmee toegang tot gegevens ten behoeve van projecten.
De NDFF-data zijn voor specifieke projecten zoals een zandsuppletieproject vaak
onvoldoende gedetailleerd om een goede effectbeoordeling te kunnen doen. In
voorkomende gevallen zal daarom, met name wanneer het handelingen in het
duingebied betreft, veelal specifiek soortgericht onderzoek noodzakelijk zijn. Een
indicatie voor soorten(groepen) die in het geding kunnen zijn is gegeven in paragraaf
3.2.1. Om benut te kunnen worden in een eventuele ontheffingaanvraag dient
soortgericht onderzoek te voldoen aan protocollen23. In zo’n protocol worden de wijze
van onderzoek, het tijdstip, de frequentie, de vereiste deskundigheid en dergelijke
beschreven.

23

Zie voor informatie over soortprotocollen https://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aankwaliteit/soortinventarisatieprotocollen/protocollen-vis-amfibie-reptiel-vogel en de kennisdocumenten
soorten https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/kennisdocumenten-soortenontheffingen-wet-natuurbescherming/.

79/86

FOUT! ONBEKENDE NAAM VOOR DOCUMENTEIGENSCHAP. | DEFINITIEF | RWS-WERKWIJZE ECOLOGIE BIJ
ZANDSUPPLETIES | 18 SEPTEMBER 2018

6.2.7
Specifieke monitoring
Uit het beheerplan Voordelta volgt dat voorafgaande, tijdens en na de
strandsuppleties steenlopers gemonitord te worden (zie paragraaf 3.4.7). PM
Onduidelijk hoe hier mee om te gaan. In de afgelopen jaren is in passende
beoordelingen en conformiteitstoetsen van specifieke suppleties in het Deltagebied
aangegeven dat nauwelijks steenlopers voorkomen. De beheerplanvoorwaarde is in
die gevallen niet van toepassing geacht.
In meer algemene zin wordt in de beheerplannen Voordelta en Westerschelde &
Saeftinghe aangegeven dat onderzoek naar de situatie van de steenloper in relatie tot
zandsuppleties dient te worden uitgevoerd. Dit onderzoek is niet gekoppeld aan
afzonderlijke suppleties.

6.3

Gegevensbeheer (GIS)

Voor het beoordelen van de effecten van zandsuppleties op natuur is een groot aantal
verschillende gegevens noodzakelijk Veel van deze gegevens zijn beschikbaar (of
kunnen relatief eenvoudig beschikbaar worden gemaakt) in een GIS- of een GIMomgeving (Geografisch Informatie Systeem / Model). Een mogelijke ontwikkeling is
de Kustviewer24, waarin data is verzameld met betrekking tot de kust. Een integrale
benadering, waarbij de in relatie tot zandsuppletie en ecologie relevante gegevens
eenvoudig voorhanden zijn, is vooralsnog niet beschikbaar. Dit betekent dat de
beoordeling van effecten van zandsuppleties op natuur vaak voorafgaat door een
uitgebreide en tijdrovende zoektocht naar de juiste gegevens.
In het kader van de in dit rapport beschreven werkwijze wordt aanbevolen de
noodzakelijke gegevens zoveel mogelijk op samenhangende wijze beschikbaar te
stellen. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in ‘administratieve’ basisgegevens,
suppletiegegevens, wettelijke begrenzingen en ecologische gegevens.
Tot de
-

basisgegevens behoren onder meer:
luchtfoto-ondergronden
topografische vectorondergronden (met o.a. strekdammen)
hoogtegegevens (AHN, hoogtelijnen)
dieptegegevens (in ieder geval de doorlopende 20 m –NAP-lijn)
hoog- en laagwaterlijnen, duinvoet, strandpalen
kustlijnkaartenboek
vaargeulen en vaartuigdichtheden

Tot de
-

suppletiegegevens behoren onder meer:
zandwingebieden
vaarroutes
suppletielocaties, hoeveelheden, maatvoering, zinkerleidinglocaties,
transportroutes (land)

24

https://publicwiki.deltares.nl/display/KV/Kustviewer
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Voor een deel zijn dergelijke gegevens al opgenomen in de Kustviewer.
Tot de vanuit de Wet natuurbescherming voortvloeiende begrenzingen behoren:
begrenzing Natura 2000-gebieden (met onderscheid Vogel- en
Habitatrichtlijn)
administratieve gegevens beheerplanvoorwaarden (bijv. 900- en 2000 m
zones in relatie tot zandwinning)
gesloten gebieden (TBB’s)
Tot de
-

ecologische gegevens behoren:
schelpenbanken
concentraties schelpdieretende duikeenden
zeehondenligplaatsen
hoogwatervluchtplaatsen
broedkolonies en locaties strandbroeders
habitattypen en leefgebieden Natura 2000-soorten

Bij een projectspecifieke beoordeling kunnen deze gegevens worden aangevuld met
bijvoorbeeld lokale NDFF-verspreidingsgegevens van planten en dieren,
monitoringgegevens, actuele gegevens van broedgevallen en embryonale duinen,
door terreinbeheerders aangedragen informatie en dergelijke. Dit kan echter ook
buiten een integraal systeem (zoals de Kustviewer).
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Bijlage 1

Processchema werkwijze
ecologie bij suppleties

(los bijgevoegd)
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Bijlage 2

Tabel randvoorwaarden uit
beheerplannen

(los bijgevoegd)
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