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Geachte

Het voornemen bestaat om in het kader van het project Zeeweringen op een tweetal locaties
langs de Waarde- en Westveerpolder enkele verbeteringen aan de bekleding uit te voeren.

Het dijktraject Waarde- en Westveerpolder ligt aan de noordzijde van de Westerschelde ter
hoogte van het recreatiegebied Den Inkel en het dorp Waarde. Het projectgebied ligt tussen de
dij palen 168 en 187. Het eerste deelvak ligt tussen de dijkpalen 168 en 168 en heeft een lengte
van circa 60 meter. Het tweede deelvak is gelegen tussen de dijkpalen 175 en 181 en heeft een
lengte van circa 575 meter. Tenslotte wordt ter hoogte van dijkpaal173 een kleinschalige verbe-
tering aan de bekleding uitgevoerd. De herstelwerkzaamheden worden in 2012 uitgevoerd en
zullen ongeveer 4 weken in beslag nemen.

Het dijktraject grenst aan het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. In de bijgevoeg-
de voortoets wordt een beschrijving gegeven van de voorgenomen herstelwerkzaamheden waar-
bij tevens wordt bepaald of negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden te verwachten
zijn. Hieruit blijkt dat er als gevolg van de werkzaamheden geen negatieve effecten zijn te ver-
wachten op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saef-
tinghe. Het aanvragen van een natuurbeschermingswetvergunning is derhalve niet noodzakelijk.

Op basis van het bovenstaande vragen wij u of de herstelwerkzaamheden langs de Waarde- en
Westveerpolder uitgevoerd kunnen worden en of hier een vergunning als bedoeld in artikel 19d
van de Natuurbeschermingswet 1998 voor benodigd is.
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