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Geachte

Op 30 november 2011 ontvingen wij uw brief over de door u voorgenomen herstelwerkzaamheden aan de
zeewering ter hoogte van de Waarde- .en.Westveerpolder, gelegen in de gemeente Reimerswaal. In deze
brief en een bijgevoegd rapport beschrijft u de geplande dijkwerkzaamheden. Dat rapport, 'Voortoets Waar-
de- en Westveerpolder, d.d. 23 november 2011', is in opdracht van Projectbureau Zeeweringen opgesteld
door Grontmij Nederland BV. In het rapport wordt onderzocht of er negatieve effecten op de aanwezige
natuurwaarden te verwachten zijn. U vraagt of voor de werkzaamheden een vergunning benodigd is in het
kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

Uitgangspunten
U geeft aan dat naar aanleiding van revisie-toetsingen van Westerschelde-dijkvakken enkele zeekering-
delen zijn aangetroffen die niet aan de veiligheidsnorm voldoen en waaraan herstelwerkzaamheden ge-
pleegd moeten worden. Het betreft onder andere twee deeldijkvakken nabij het recreatiegebied Den Inkel
(deelvak 1, 60 meter, tussen de dijkpalen 168+40 meter en 169) en het dorp Waarde (deelvak 2, 575 meter,
tussen de dijkpalen 175 en 181). Ter hoogte van dijkpaal 173 zal een kleinschalige verbetering aan de be-:
kleding worden uitgevoerd.
In deelvak 1 wilt u de dijkglooiing overlagen met gepenetreerde breuksteen. In deelvak 2 wilt u de kreukel-
berm herstellen door deze te overlagen met gepenetreerde breuksteen, afgestrooid met lavasteen. Tevens
wilt u in deelvak 2 ter hoogte van dijkpaal 175 over een lengte van circa 20 meter een openliggende over-
gangsconstructie vullen met mastiek en ter hoogte van dijkpaal 181 daar waar inwasmateriaal tussen de
zuilen is uitgespoeld elastocoast (verlijmde steenslag) tussen de zuilen aanbrengen. Tot slot wilt u ter hoogte
van dijkpaal 173 daar waar inwasmateriaal tussen de zuilen is uitgespoeld elastocoast (verlijmde steenslag)
tussen de zuilen aanbrengen.
U geeft daarbij aan dat de werkzaamheden in ongeveer 4 weken zullen worden afgerond, in 2012.
Voor de binnendijkse en buitendijkse aan- en afvoer van materiaal zal gebruik worden gemaakt van vaste
transportroutes over bestaande wegen. Buitendijks zal er transport plaatsvinden vanaf de dijkovergang bij
dijkpaal 172 tot aan dijkpaal 180 - 181, waar gekeerd zal worden. Mogelijk wordt materiaal aangevoerd over
water, waarbij gelost zal worden op de onder- en of boventafel van de glooiing en geen tijdelijke loswal zal
worden aangelegd. .



Overwegingen '
De dijkherstelwerkzaamheden vinden plaats binnen het Natura 2000~gebied ,Westerschelde & Saeftinghe,
Die zouden negatieve effecten kunnen hebben op habitattypen en beschermde soorten. Daarom is er een
voortoets gemaakt, om de effecten in te schatten. '
.De herstelwerkzaamheden vinden alleen plaats aan de dijkglooiing en de kreukelberm. Weliswaar bevinden
deze zich binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied, maar deze zone is niet als een beschermd
habitattype te kwalificeren. Aan of in het aangrenzende habitattype (Estuaria, H1130) vinden geen werk-
zaamheden plaats. Andere habitattypen bevinden zich niet in de nabijheid van de werkzaamheden. Op be-
schermde habitattypen zullen er dus geen negatieve effecten optreden.
Door de werkzaamheden (geluid, trillingen, menselijke aanwezigheid) zou verstoring van soorten gedurende
korte tijd kunnen optreden. Alleen zeehonden en vogels houden zich (mogelijk) binnen de invloedssfeer van
de werkzaamheden op. De dichtstbij bevindende concentraties van zeehonden bevinden zich in het Platen
van Valkenisse-gebied en bij de Molenplaat. Deze bevinden zich op minstens enkele kilometers van de
werkzaamheden. In de directe nabijheid van de werkzaamheden kunnen zeehonden in het open water voor-
komen, maar deze zone heeft een geringe betekenis voor deze diersoort. Op en langs het dijktraject tussen
de dijkpalen 172 en 181 broeden geen Natura 2000-broedvogels, mogelijk mede omdat de buitendijkse on-
derhoudsstro.ok in dit deelvak voor recreatief medegebruik is opengesteld. Langs dit dijkgedeelte bevindt
zich ook geen of nauwelijks bij laagwater droogvallend slik, waar vogels op zouden kunnen foerageren. Eni-
ge verstoring zou kunnen plaatsvinden van vogels die op het open water verblijven, maar die hebben bij
eventuele verstoring zeer ruime mogelijkheden om uit te wijken naar aangrenzend open water.
Op basis van bovenstaande redenen concluderen wij dat de negatieve effecten op beschermde Natura

2000-waarden nihil zijn.

U kunt de geplande dijkherstelwerkzaamheden dus uitvoeren, zonder,dat daar een vergunning ex artikel19~d '.':
van de Natuurbeschermingswet 19~8 voor benodigd is -,Dit geldt onder de U1fcfruKKelijkevoorwaarde dat de
activiteiten conform uw beschrijvÎngin uw bnef"(ïncl. voortoets) plaatsvinden. Wij adviseren u om (een kopie
van) deze brief ter plaatse van de activiteiten aanwezig te hebben, zodat deze getoond kan worden aan
eventuele controlerende handhavers.
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