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Hierbij maakt Vogelbescherming Nederland, mede namens de Vereniging Z~~!..Iwse .'. ..,
Milieufederatie, gebruik van de gelegenheid om een zienswijze in te diene~'j:ï:~.äf.;~anlëfaJ·i[;n:::g::,,-m~va!!':h::''"''''-'''''''lI-~+lII"'"iî""ll
het ontwerpplan voor verbetering van de gezette steenbekleding van de zeê,~~hUk"h_O_?~ _
van de Noord-, Oudeland- en Muijepolder (Tholen). Daarbij beperken wij ohs:v.G&.,:öl~t..tet-""-"""""o:IbjJ ......P_'
het onderdeel 'aanleg en openstelling onderhoudswegen'.

In het plan wordt de aanleg van een buitendijkse onderhoudsweg voorzien, die ten zuidoosten
van een nieuw aan te leggen dijkovergang ter hoogte van dp. 964 voor het publiek zal worden
opengesteld. Uit de u en ons ter beschikking staande gegevens blijkt dat het dijkvak ten
noordwesten van dp. 672 van groot tot zeer groot belang is als HVP (hoogwatervluchtplaats)
voor meerdere vogelsoorten waarvoor de Speciale Beschermings-zone Oostersehelde is
ingesteld. Uit het onderzoek van Bureau Waardenburg ten behoeve van de noodzakelijke
passende beoordeling in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn blijkt dat openstelling van het
onderhoudspad ten westen van dp. 972 significant negatieve effecten zal hebben op een groot
aantal vogelsoorten die ter plekke overtijen. dan wel in de directe omgeving broeden of
foerageren.

Onze opvattingen over de wenselijkheid en toelaatbaarheid van openstelling van buitendijkse
onderhoudwegen op zeeweringen in relatie tot de aanwezigheid van belangrijke
hoogwatervluchtplaatsen zijn u bekend. Kortheidshalve beperken wij ons hier tot de conclusie
dat wij van mening zijn dat de voorgenomen openstelling van dit traject in strijd is met de
beschermingsbepalingen van artikel 6 Habitatrichtlijn resp. art. 19 Nbwet 1998. Wij adviseren u
dan ook de buitendijkse onderhoudsweg op dit dijkvak, voor zover gelegen tussen dp. 972 en de
plangrens bij dp. 955, permanent en effectief af te sluiten voor alle recreatief medegebruik.
Bovendien vragen wij u de nieuwe dijkopgang ter hoogte van dp. 964 achterwege te laten, dan
wel na afronding van de dijkwerken weer te verwijderen. Dit ten behoud van de thans aanwezig
rust op dit verstoringgevoelige dijkvak. Voor onze opvatting over effectieve afsluitingen verwijzen
wij kortheidshalve naar hetgeen daarover medio 2004 rond het dijkvak Everinge-, Zuid- en
Baarlandpolder (Zuid Beveland) is afgesproken met u en het Provinciaal Bestuur.
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