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Geacht College,
Hierbij sturen wij u de zienswijze van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) op het
ontwerpbesluit voor het verlenen van een vergunning op grond van de
Natuurbeschermingswet voor het uitvoeren van een compensatiemaatregel zandsuppletie
van 11,2 ha op de Roggenplaat.
De NOB is een sportbond met circa 280 aangesloten verenigingen en 15.000 leden. Wij
behartigen de belangen van alle duikers in heel Nederland. Het gaat dan onder andere om
het behoud van duikwater en het realiseren van voorzieningen. Maar wij zetten ons ook
expliciet in voor het beschermen en het versterken van de onderwaternatuur. Zonder dit
unieke, boeiende onderwaterleven zou onze hobby immers een stuk minder interessant zijn.
De NOB heeft in 2013 en 2014 bezwaar gemaakt tegen het voorgenomen besluit om
vergunningen te verlenen voor de versterking van de vooroevers bij Zierikzee, Schelphoek en
Burghsluis. Ons bezwaar richtte zich met name op het gebruik van staalslakken, het
ontbreken van een nulmeting én de noodzaak voor aanvullend onderzoek naar de korte en
lange termijn effecten van de vooroeververdedigingen. Ons bezwaar en dat van Stichting De
Oosterschelde resulteerde in een uitspraak van de Raad van State (beschikking
201402194/1/R2).

Volgens de uitspraak moet het door de vooroeververbetering ontstane negatieve effect op
het ter plaatse voorkomende habitattype Grote Baaien (H1160) gecompenseerd worden.
Stortlocatie Burghsluis
Allereerst valt ons in het ontwerpbesluit op dat geschreven staat dat uit
monitoringsgegevens van voor de bestorting van 2014 bij stortlocatie Burghsluis blijkt dat
de bodemgemeenschap in het diepe gedeelte niet bovengemiddeld arm of rijk is te noemen.
Het ondiepe gedeelte van Burghsluis zijn in de situatie voor de bestorting zelfs soortenarm
te noemen.
Wij herhalen hier nog maar eens onze opmerking in onze zienswijze van 2013 op de
vooroeverbestortingen. De stortlocatie Burghsluis ligt in een populair duikgebied voor
ervaren duikers. Dat is niet voor niets, er is hier juist vanwege de nabijheid van de
stormvloedkering veel onderwaterleven te vinden. De stroming brengt veel voedsel met zich
mee. Je ziet dan ook (waarnemingen van sportduikers) een grote soortenrijkdom met veel
anemonen, zeenaaktslakken en hydropoliepen.
Oog voor de onderwaternatuur
De NOB is blij met de aandacht die de onderwaternatuur de laatste maanden krijgt. Er komen
ecotoplagen op de vooroeverbestortingen, er wordt gesproken over een onderwaterreservaat
in de Oosterschelde en Natuurmonumenten plaats een Deltakar aan de voet van de
Oosterschelde. In het ontwerpbesluit valt op dat er vooral oog is voor de bovenwaternatuur.
Er is gezocht naar oplossingen voor compensatie van verlies aan H1160 en er wordt vooral
gekeken naar kwaliteitsbehoud en kwaliteitsverbetering van de bovenwaternatuur.
Logischerwijs wordt er dan al snel gekeken naar verbetering en/of uitbreiding van het
intergetijdengebied voor de bovenwaterdieren. Doordat de onderwaternatuur nauwelijks is
beschermd, is er in formele procedures vaak geen oog voor de onderwaternatuur. We zien
dat ook in dit ontwerpbesluit duidelijk terug.
Kort door de bocht wordt er extra bovenwaternatuur gecreëerd, en tegelijkertijd
onderwaternatuur vernietigd. Er wordt dus vinden wij vernietiging van onderwaternatuur
gecompenseerd door meer onderwaternatuur te vernietigen. De bodemnatuur bij de
Roompot en op de Roggenplaat wordt tijdelijk vernietigd zoals beschreven in het
ontwerpbesluit. Wij vinden daarom dat er geen compensatie kan plaatsvinden buiten het
oorspronkelijke werkgebied.

Uit de aanvraag en het ontwerpbesluit blijkt dat op de plek van de zandwinning, de
Roompot, de kwaliteit van het habitattype relatief laag is. Ook lezen we dat na de
zandwinning snel weer herkolonisatie van de benthossoorten op de zandwinlocatie zal
optreden. Deze voorspelling vraagt een betere onderbouwing.
Uitbreiding van H1160
Is er eigenlijk wel uitbreiding van H1160 door zand van de Roompot naar de Roggenplaat te
verplaatsen? Feitelijk wordt er nieuw zand op bestaand zand gespoten. Er ontstaat naar onze
mening hierdoor nauwelijks of geen uitbreiding van het intergetijdengebied. Door het
aanbrengen van het zand op de Roggenplaat zal er een kleine toename van H1160 zijn
vanwege de flauwe helling van zand van de bodem tot aan het hoogste punt van de
Roggenplaat. Die bodem in het H1160-gebied bestaat nu dus eigenlijk ook al.
De Roggenplaat is een belangrijk en waardevol onderdeel van Nationaal Park de
Oosterschelde. Wij vinden het belangrijk dat de zandhonger wordt gestild door de
Roggenplaat op te spuiten. Wij vragen ons wel af of het intergetijdengebied rond de
Roggenplaat is onderzocht op de kwaliteit van onderwaternatuur. Er zijn andere zandplaten
(Windgat, Boomkil) met een rijk onderwaterleven op de glooiingen van de platen. Het zou
bijzonder jammer zijn als deze soortenrijkdom verloren gaat.
Alternatieven
Er zijn verschillende alternatieven onderzocht voor compensatie van de verloren gegane
onderwaternatuur. Eén van de alternatieven is om te compenseren op de stortvakken
Schelphoek, Burghsluis en Zierikzee. Dit alternatief haalde een negatieve score op
‘reikwijdte’. Maximaal 50% van het gewenste habitattype natuurlijk substraat zou hiermee
gecompenseerd kunnen worden. Compensatie van 11,2 ha kan volledig op de Roggenplaat
stelt het onderzoek van Royal HaskoningDHV.
Wij willen u graag op een alternatief wijzen dat niet is onderzocht. Compensatie op de
stortvakken is voor 50% mogelijk. Is het mogelijk om de compensatie voor 50% op de
stortvakken uit te voeren en de resterende 50% op de andere stortvakken, en dus helemaal
niet op de Roggenplaat? Feitelijk wordt dat met de aanleg van de ecotoplagen ook gedaan,
maar deze ecotoplagen tellen niet mee in de compensatiemaatregel.

Neemt u gerust contact met ons op als u vragen heeft.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Onderwatersport Bond
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