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MEDEDELING
Het gebied Zwingebied & Kievittepolder (123) is op 4 juli 2013 aangewezen als
Natura 2000-gebied (PDN/2013-123, Stcrt. 2013, 12211).
Bij besluit van 16 juni 2014 is het betreffende Habitatrichtlijngebied voorlopig
uitgebreid (PDN/2014-123, Stcrt. 2014, 18724).
Tegen dit besluit is bezwaar ingesteld hetgeen heeft geleid tot een beslissing op
bezwaar van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 18 december 2014,
waarbij de begrenzing van de voorlopige uitbreiding is gewijzigd conform de
gewijzigde kaart in bijlage A van het besluit van 16 juni 2004.
Door deze beslissing op bezwaar is de begrenzing van het Natura 2000-gebied
gewijzigd. Deze wijziging is verwerkt in een nieuwe kaart van het Natura 2000gebied Zwingebied & Kievittepolder met de vermelding
“Datum beslissing op bezwaar: 18 december 2014”.
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Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder
De Staatssecretaris van Economische Zaken
Gelet op artikel 3, eerste lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206);
Gelet op artikel 12, derde lid van de Natuurbeschermingswet 1998;

BESLUIT:
Artikel 1
Als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21
mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206)
wordt voorlopig aangewezen: het in bijlage A van de Nota van toelichting behorende bij dit besluit
aangegeven gebied, dat wordt toegevoegd aan het Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder.
Artikel 2
Het besluit van 25 april 2013 (PDN/2013-123; Stcrt. 2013, 12211) tot aanwijzing van
Zwin & Kievittepolder als Natura 2000-gebied, wordt als volgt gewijzigd:
1. Het Natura 2000-gebied wordt uitgebreid met het in artikel 1 bedoelde Habitatrichtlijngebied.
2. De kaart wordt vervangen door de kaart behorende bij dit besluit.
3. De Nota van toelichting die onderdeel uitmaakt van het in het eerste lid bedoelde besluit, wordt
gewijzigd op de in de Nota van toelichting behorende bij dit besluit aangegeven wijze.
Artikel 3
1. De bekendmaking van dit besluit geschiedt in de Staatscourant.
2. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in de Staatscourant.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
w.g. Sharon A.M. Dijksma
d.d. 16 juni 2014

Tegen dit besluit staat op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht voor belanghebbenden
de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Dat bezwaarschrift dient binnen zes weken na
bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant te worden ingediend bij:
De Staatssecretaris van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Juridische Zaken,
Postbus 20 401, 2500 EK ’s-Gravenhage.
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Mededeling ten behoeve van de kadastrale inschrijving van dit besluit:
het primaire besluit is ingeschreven onder stuknummer OZ4 62860/124.
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Nota van toelichting behorende bij het besluit tot wijziging van het besluit van 25 april 2013
[PDN/2013-123], waarmee Zwin & Kievittepolder is aanwezen als Natura 2000-gebied

Inleiding
1.
Met dit besluit worden enkele terreindelen grenzend aan bestaand Natura 2000-gebied voorlopig
aangewezen als Habitatrichtlijngebied op grond van artikel 12, derde lid van de
Natuurbeschermingswet 1998 en toegevoegd aan de speciale beschermingszone Zwin & Kievittepolder.
Artikel 1 van dit besluit regelt de voorlopige aanwijzing.
Ingevolge artikel 2 wordt het bestaande Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder uitgebreid. De kaart
behorende bij het aanwijzingsbesluit van 2013 wordt vervangen door de kaart behorende bij dit besluit.
De Nota van toelichting van het besluit van 2013 wordt aangepast op de in deze Nota van toelichting
aangegeven wijze.
Artikel 3 regelt de bekendmaking en de inwerkingtreding van dit besluit.
Voorlopige aanwijzing
2.
In het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest betreffende de uitvoering
van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium is bepaald dat een vergroting plaatsvindt van het
natuurgebied Het Zwin met een omvang van minimaal 120 ha in de Willem Leopoldpolder (gelegen in
Vlaanderen). Met de uitbreiding van dit natuurgebied treffen Nederland en Vlaanderen passende
maatregelen om aan hun verplichtingen uit hoofde van artikel 6, tweede lid, van de Habitatrichtlijn te
voldoen ten aanzien van het grensoverschrijdende Natura 2000-gebied Zwin1: het realiseren van
intergetijdenatuur door middel van de uitbreiding (ontwikkeling) en/of kwaliteitsverbetering van de
habitattypen Slik- en zandplaten (H1140A) getijdengebied, Zilte pionierbegroeiingen zeekraal (H1310A)
en Schorren en zilte graslanden buitendijks (H1330A). Ten behoeve van de uitbreiding van het
natuurgebied Het Zwin (een intergetijdengebied) in de Willem Leopoldpolder is het noodzakelijk een
Rijksinpassingsplan vast te stellen als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening. De uitbreiding van het
natuurgebied wordt aangewezen als onderdeel van het Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder. De
voorlopige aanwijzing zoals bedoeld in artikel 12 van de Natuurbeschermingswet 1998, geschiedt
gelijktijdig met de vaststelling van het Rijksinpassingsplan Natuurgebied het Zwin. Met het voorlopig
aanwijzen en onder de begrenzing brengen wordt bedoelde uitbreiding gelijktijdig met het vaststellen
van het Rijksinpassingsplan onder het beschermingsregime van de Natuurbeschermingswet 1998
gebracht. Hiermee wordt de effectiviteit en het doel van Natura 2000 geborgd. Om er zeker van te zijn
dat activiteiten in en om de uitbreiding geen nadelige gevolgen hebben voor de noodzakelijke
uitbreiding (ontwikkeling) en/of kwaliteitsverbetering van genoemde habitattypen is er een dringende
noodzaak dit gebied gelijktijdig met het vaststellen van het Rijksinpassingsplan voorlopig aan te wijzen
op grond van artikel 12, derde lid van de Natuurbeschermingswet 1998.
Wijzigingen in de Nota van toelichting
3.
In de Nota van toelichting worden in paragraaf 3.3 de eerste twee alinea’s vervangen door:
“De begrenzing van het Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder is aangegeven op de bij de
aanwijzing behorende kaart (datum kaartproduktie: 11-4-2014). Het Natura 2000-gebied bestaat uit
het Vogelrichtlijngebied Nederlandse Zwingebied, het Habitatrichtlijngebied Zwin en het voormalige
beschermd natuurmonument Kievittepolder. Het Natura 2000-gebied omvat de deelgebieden Het Zwin,
Zwinweide (ten zuiden van de huidige Internationale Dijk), Kievittepolder en Oudelandspolder.
Het Natura 2000-gebied heeft een oppervlakte van ongeveer 125 ha waarvan 115 ha zowel onder
Vogelrichtlijn als Habitatrichtlijn is aangewezen. De uitbreiding van het Habitatrichtlijngebied middels
voorlopige aanwijzing betreft ongeveer 10 ha. Dit gebied wordt ook Vogelrichtlijngebied bij de
definitieve aanwijzing na inrichting van het gebied. Deze cijfers betreffen de bruto-oppervlakten, omdat
1
In Vlaanderen betreft dit: Habitatrichtlijngebied “Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin” (EU-gebiedscode BE2500001),
Habitatrichtlijngebied “Polders” (BE2500002) en Vogelrichtlijngebied “Het Zwin” (BE2501033).
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bij de berekening geen rekening is gehouden met niet op de kaart, tekstueel uitgesloten delen (zie
paragraaf 3.4). Voor de exacte oppervlakten wordt verwezen naar de legenda van de bij dit besluit
behorende kaart.
4.

In de Nota van toelichting worden aan paragraaf 3.3 de volgende alinea’s toegevoegd:
“Het Habitatrichtlijngebied is uitgebreid met twee terreindelen (10 ha, zie bijlage A) gelet op de
noodzakelijke uitbreiding (ontwikkeling) en/of kwaliteitsverbetering van de habitattypen Slik- en
zandplaten getijdengebied (H1140A), Zilte pionierbegroeiingen zeekraal (H1310A) en Schorren en zilte
graslanden buitendijks (H1330A). Dit is in overeenstemming met de instandhoudingsdoelstellingen die
in dit Natura 2000-gebied op deze habitattypen van toepassing zijn (zie paragraaf 5.3, Nota van
toelichting bij het primaire besluit).
In de Ontwikkelingsschets 2010 worden voor wat betreft natuurlijkheid in de Westerschelde drie
ecologische zones onderscheiden. De eerste zone is het mondingsgebied Vlakte van de Raan tot
Vlissingen (inclusief natuurgebied Het Zwin). Zone 2 betreft de zone Vlissingen-Hansweert. Zone 3
betreft het gebied van Hansweert tot de grens, inclusief de Hertogin Hedwigepolder. Per zone zijn in de
Ontwikkelingsschets besluiten geformuleerd over de concrete maatregelen die in de zones genomen
zullen worden. Ten aanzien van zone 1 is in de Ontwikkelingsschets aangegeven dat aandacht
geschonken moet worden aan habitat voor vis en benthos en het creëren van schor.
Maatregelen die hiertoe bijdragen zijn “landwaarts verplaatsen van dijken” en het herstellen van het
contact tussen de zee en het achterland. Bescherming en uitbreiding van natuurlijke habitats heeft hier
prioriteit. Gelet hierop is het besluit geformuleerd, dat in deze zone tot 2010 minimaal 120 ha en
maximaal 260 ha nieuwe natuur gerealiseerd wordt in de vorm van estuariene natuur die voldoet aan
de eisen van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Vergroting van het natuurgebied Het Zwin in de
vorm van het landwaarts verplaatsen van dijken in een gedeelte (minimaal 25%) van de WillemLeopoldpolder is aangewezen als concrete maatregel.
Al lange tijd is een proces gaande van verzanding en aanslibbing van de Zwingeul waardoor de
natuurlijke dynamiek steeds verder achteruitgaat. Omvang en kwaliteit van de habitattypen Slik- en
zandplaten, Zilte pionierbegroeiingen en Schorren en zilte graslanden komen daardoor steeds meer
onder druk te staan. Zonder ingrepen is het zeker dat Het Zwin op korte termijn wordt afgesnoerd van
de Noordzee en daarmee evolueert naar een systeem van duinen, rietvelden en wilgenstruwelen. Om
dit te voorkomen, zijn structurele maatregelen noodzakelijk. Het vergroten van de komberging door
uitbreiding van het intergetijdengebied, is de noodzakelijke ingreep om de natuurlijke dynamiek te
herstellen.
De voorgenomen maatregelen zijn essentieel om de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000gebied te behouden en te verbeteren/herstellen. Zonder deze maatregelen zal er natuurherstel, noch
verruiming van het areaal intergetijdengebied plaats kunnen vinden.
De uitbreiding van Het Zwin zorgt voor een groter areaal aan natuur waarbinnen de aanwezige
habitattypen zich kunnen ontwikkelen, evenals voor een verbetering van de abiotische karakteristieken
van het gebied (verminderde aanzanding), waardoor ook de biodiversiteit (kwaliteit) van de
habitattypen kan toenemen. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de realisatie van de
instandhoudingsdoelstellingen en vindt versterking plaats van de natuurlijke kenmerken van het Natura
2000-gebied. Zonder de beoogde uitbreiding van Het Zwin kan niet voldaan worden aan de
instandhoudingsdoelstellingen.
De staat van instandhouding van het habitattype Slik- en zandplaten getijdengebied (H1140A) is matig
ongunstig wat betreft het aspect kwaliteit. Dit habitattype is vooral aanwezig in de Zwingeul. Bij de
uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied wordt de hoofdgeul tot aan de Internationale
Dijk uitgegraven en verbreed. Het areaal slik- en zandplaten neemt hierdoor toe. Ten zuiden van de
Internationale Dijk verdwijnt de Zwinweide gedeeltelijk voor realisatie van een nieuwe dijk met
buitendijks een zone die onder water zal lopen. Binnen deze zone zal zich ook het habitattype slik- en
zandplaten ontwikkelen. Dit leidt tot herstel van de natuurlijke dynamiek (in- en uitstroom van
zeewater) waarmee uitwerking wordt gegeven aan de verbeterdoelstellingen die van toepassing zijn op
dit habitattype en de daarmee in ecologische zin nauw verbonden en in mozaiek voorkomende
habitattypen Zilte pionierbegroeiingen zeekraal (H1310A) en Schorren en zilte graslanden buitendijks
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(H1330A). Bovenal zijn de maatregelen alleen al nodig om het behoud van deze habitattypen op de
lange termijn zeker te kunnen stellen. Op termijn zullen de maatregelen tevens leiden tot de beoogde
uitbreidingsdoelstelling voor het habitattype Zilte pionierbegroeiingen zeekraal (H1310A).

5.

Wijziging van de kaart
Bijlage A van de Nota van toelichting wordt aangevuld met de kaart opgenomen in bijlage A behorende
bij deze Nota van toelichting.

Bijlage A

Voorlopige uitbreiding Habitatrichtlijngebied, zoals gewijzigd
bij de beslissing op bezwaar van 18 december 2014

Vogelrichtlijn + Habitatrichtlijn

Habitatrichtlijngebied (voorlopige aanwijzing)

