Natuurbeheer
In 2016 heeft Zeeland Seaports de Uitgangspunten Natuurbeleid geactualiseerd. Primair stellen we
dat voor behoud en versterking van de (aanwezige) natuurwaarden geen gronden ter beschikking
worden gesteld die we kunnen uitgegeven aan zeehaven gelieerde bedrijvigheid. Zeeland Seaports
richt zich primair op het ontwikkelen van haventerreinen. Natuurwaarden en duurzame ontwikkeling
zijn echter speerpunten waar we zoveel mogelijk rekening mee houden. Download de uitgangspunten
natuurbeheer hoe we dat doen.
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Bij het ecologisch beheren van nog uitgeefbare terreinen zal Zeeland Seaports zich inspannen
om de aanwezige natuurwaarden tot het moment van daadwerkelijke uitgifte zolang mogelijk te
behouden;
We hechten aan de bescherming van natuur en milieu en willen daarom de verscheidenheid aan flora
en fauna op de braakliggende terreinen behouden tot het moment dat bedrijfsvestiging daadwerkelijk
plaatsvindt.
Bij het ecologisch beheren van niet-uitgeefbare terreinen, voor de kabels & leidingen,
infrastructuur en landschappelijke inpassing, zal Zeeland Seaports zich inspannen om de
aanwezige natuurwaarden te behouden en daar waar mogelijk te versterken;
Op de terreinen die we niet kunnen inzetten als uitgeefbaar bedrijventerrein (bermen, dijken,
leidingstraten, enzovoorts) willen we de flora en fauna behouden en daar waar mogelijk zelfs
versterken. Hier willen we een maximale bijdrage leveren aan behoud en verbetering van de
biodiversiteit. Voor het uitwerken van het ecologisch beheer wordt regelmatig advies gevraagd aan
externe deskundigen.
Bij gronduitgifte, gebiedsontwikkeling en uitvoeren van (infrastructurele) projecten wordt in
overleg met betrokken partijen een maximale inspanning geleverd om effecten op de
aanwezige natuurwaarden te verminderen en deze te compenseren.
Zeeland Seaports is zich bewust van het feit dat uitvoering van projecten van invloed is op de
aanwezige natuurwaarden. Door het tijdig in beeld brengen/toetsen van de gevolgen van de
(voorgenomen) activiteiten voor de ruimtelijk vastgelegde natura 2000 en EHS gebieden rondom ons
beheersgebied en hierover met betrokken organisaties te overleggen kan vanuit het project maximale
inspanning worden geleverd om de gevolgen te beperken. We proberen daarbij tot oplossingen te
komen waardoor natuurwaarden zelfs worden versterkt.
Om nieuwe economische activiteiten in de haven te kunnen ontwikkelen zal Zeeland Seaports
doorlopend met alle stakeholders overleg blijven voeren om te kijken op welke wijze we
kunnen ondersteunen bij het creëren van robuuste natuur in en rondom de Westerschelde.
De instandhouding van het natuurgebied Westerschelde is onvoldoende. Robuuste
natuurinvesteringen zou de kwaliteit van de Westerschelde natuur naar een dusdanig niveau kunnen
brengen dat economische activiteiten minder snel een significant effect kunnen krijgen op deze
instandhoudingsdoelstellingen. Samenwerking om te komen tot robuuste natuurinvestering is dan ook
een van de doelstellingen die is opgenomen in de in 2016, door Portiz, ZMf, provincie Zeeland en
Zeeland Seaports vastgestelde Ambitie 2030.

