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Ministerie van Landbouw,

Natuurbeheer en Visserij

Directie Zuidwest

Afdeling Natuur

Burg. de Raadtsingel 69

Postadres: Postbus 1167

3300 BD DORDRECHT

Telefoon: 078-6395495

Fax: '078-6395499

l

Rijkswaterstaat directie Zeeland

Projectbureau Zeewering

t.a.v.

pia Postbus 114

4460 AC GOES
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landbouw, natuurbeheer
en visserij

uw brief van uw kenmerk datumons kenmerk

29 april 1997 98110s/hz/ae 02-07-98PZUI-B-98180

onderwerp
Vergunning i.h.k. van de Nb-wet
" Saeftinge"

doorkiesnummer bijlagen

Geachte heer

In uw bovengenoemde brief, door het College van gedeputeerde Staten van Zeeland

ontvangen op 6 mei 1998 en aan mij ter afdoening doorgestuurd, verzoekt u vergunning in

het kader van de Natuurbeschermingswet voor het aanpassen van de bekleding van twee

dijkvakken in het natuurmonument "Verdronken Land van Saeftinge".

Voorgesteld wordt om in twee demonstratievakken een kleipakket als verdediging van het

dijktalud aan te brengen. Dit kleipakket wordt tussen de buiten berm en het buitendijks

aanwezige maaiveld aangebracht.

Het uit te voeren werk bestaat hoofdzakelijk uit:

* het verwijderen en afvoeren van de bestaande betonblokken uit de dijk glooiing;

* het aanbrengen van taludhellingen onder een helling 1:6 e.e.a. volgens bijlage 2 en 3

van de aanvraag;

* het aanbrengen van een klei laag met een dikte van 2.00 meter;

* het aanbrengen van een klei toplaag van 0.50 meter;

* het aanleggen van een onderhoudstrook d.m.V. doorgroeistenen, welke worden

afgestrooid met grond;

* monitoring van de demonstratievakken tot het jaar 2010.

De totale lengte van het te maken werk bedraagt 600 meter.

Advies en inspraak
Ten aanzien van uw verzoek heb ik advies gevraagd aan gemeente Hulst. Tevens zijn het

Waterschap Hulster Ambacht, Regio directie Domeinen Zuid, de Zeeuwse Milieu Federatie
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en de Stichting Het Zeeuwse Landschap gevraagd hun zienswijze over deze aanvraag

kenbaar te maken.

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hulst deelt telefonisch

mee geen bezwaar te hebben.

Het Waterschap Hulster Ambacht geeft te kennen geen op- of aanmerkingen te hebben

tegen een te verlenen vergunning.

Stichting Het Zeeuwse Landschap deelt mee dat vooroverleg heeft plaatsgevonden met

Rijkswaterstaat en met de Zeeuwsvlaamse waterschappen. De Stichting kan instemmen

met de aanleg van de twee demonstratievakken, conform de richtlijnen zoals verwoord in

het 'Plan voor de aanleg van een tweetal demonstratievakken ter verbetering van de

gezette steenbekleding op de dijkvakken Koningin Emmapolder en Van Alsteinpolder'

versie 3 van 8 mei 1998.

Zij merkt echter wel op dat het veek van de demonstratievakken niet mechanisch

verwijderd dient te worden. Voorts pleit de Stichting voor een spontane ontwikkeling op

de nieuwe dijkvoet. Indien dit uit waterstaatkundig oogpunt niet mogelijk is dient dit te

word.en ingezaaid met relevante grassoorten van het hogere schor.

De Zeeuwse Milieu Federatie kan instemmen met het door de Stichting Het Zeeuwse

Landschap ingebrachte advies.

Van de Regio directie Domeinen Zuid heb ik geen reactie ontvangen.

Wettelijk kader

Op grond van artikel rz, eerste lid, is het verboden om zonder vergunning van de Minister

of in strijd met bij zodanige vergunning gestelde voorwaarden handelingen te verrichten,

te doen verrichten of te gedogen, die schadelijk zijn voor het natuurschoon of voor de

natuurwetenschappelijke betekenis van een beschermd natuurmonument of die een

beschermd natuurmonument ontsieren.

Artikel az, eerste lid, van de wet is niet van overeenkomstige toepassing verklaard ten

aanzien van staatsnatuurmonumenten.

In artikel 21, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet is bepaald dat een

natuurmonument dat eigendom van de Staat is, kan worden aangewezen als

staatsnatuurmonument.
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Artikel za, derde lid, bepaalt dat het beheer van een staatsnatuurmonument gericht is op

het behoud of herstel van het natuurschoon of van de natuurwetenschappelijke betekenis.

Op grond van het vierde lid van dit artikel is ten aanzien van een staatsnatuurmonument

het bepaalde bij artikel rë. eerst en tweede lid, onder b en c, en artikel17 van

overeenkomstige toepassing verklaard.

Uit jurisprudentie van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State (uitspraak van 14 juni

1984, no. R01.83.147S) blijkt dat hoewel de wet een dergelijke mogelijkheid niet met

zoveel woorden in de wet heeft opgenomen, de minister vergunning kan verlenen voor

zover inbreuken op het karakter van een staatsnatuurmonument door derden worden

verricht en uitgaan boven datgene waarvoor ingevolge artikel aë, tweede lid, aanhef en

onder c, een ontheffing kan worden verleend. Die bevoegdheid vloeit niet slechts uit de

aan de Staat als eigenaar toekomende rechten voort, maar tevens uit de op hem ingevolge

artikel z i, derde lid, van de Natuurbescherrninqswet rustende algemene publiekrechtelijke

beheerstaak, die het gevolg is van de status van staatsnatuurmonument.

Overwegingen en zienswijze

Ten aanzien van uw verzoek heb ik het volgende overwogen.

De werkzaamheden worden voor een deel uitgevoerd buiten de begrenzing van het

natuurmonument "Verdronken Land van Saeftinqe", Bij de aanwijzing als

natuurmonument wordt de zuidelijke begrenzing gevormd door de buitenteen van de

zeewerende dijk zoals deze in 1983 in het kader van de Deltawet is versterkt.

Achtergrond van de aanvraag is dat uit onderzoek is gebleken dat de huidige

steenbekledingen op een groot deel van de zeedijken niet voldoen aan de normen voor de

Leidraad Toetsing op Veiligheid, welke in 1996 zijn opgesteld.

Om dit probleem op te lossen is het Project Zeeweringen opgestart. Binnen de project

organisatie werken Rijkswaterstaat, de Zeeuwse Waterschappen en de provincie Zeeland

samen.

Doel van het experiment is het zoeken naar mogelijkheden om de met steen beklede

onderdelen van het buitentalud van de zeedijken in Zeeland op een zodanige wijze te

verbeteren dat een meer natuurlijke glooiing ontstaat met hogere natuurwaarden. Op een

tweetal proefvakken zal hiertoe een kleipakket van voldoende dikte en kwaliteit worden

aangebracht, waarbij een deel van het kleipakket als "vegetatielaag" en deels als
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"waterkeringslaag" dienst zal doen. Het buitentalud ligt boven gemiddeld hoogwater en

heeft de potentie voor het bereiken van een hogere natuurwaarde. Door het hergebruik

van de bestaande kleilaag met de daarin voorkomende resten van de oorspronkelijke

vegetatie zal het herstel van de natuurwaarden naar verwachting snel verlopen. Ook zal

het veek niet meer worden afgevoerd waardoor de vestiging van veek vegetaties blijvend

zal kunnen zijn.

Afhankelijk van de periode waarin de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, treedt

verstoring op van de vogelfuncties. Als broedseizoen wordt voor dit gedeelte van het

gebied de periode 15 april- 1 juli aangemerkt. Vanaf de nazomer, gesteld vanaf 30

september, vormen vooral grote aantallen eenden en ganzen in Saeftinge een factor van

belang. De minst schadelijke periode voor het uitvoeren van de werkzaamheden zou aldus

vallen tussen 1 juli en 30 september.

In uw aanvraag wordt niet aangegeven wat er na afloop van de proef zal gebeuren. Ik acht

het wenselijk om daar te zijner tijd nadere afspraken over te maken.

Besluit

Gelet op de te verwachten positieve effecten van het experiment en de beperkte schade die

aan de natuurwaarden wordt toegebracht verleen ik de door u gevraagde vergunning in

het kader van de Natuurbeschermingswet, voor het realiseren van twee

demonstratievakken met de daarbij behorende onderhoudstrook één en ander conform

uw aanvraag en de daarbij behorende bijlagen nrs. 1, 2 en 3.

Ter bescherming van de in het natuurmonument aanwezige natuurwaarden verbind ik aan

deze vergunning de volgende voorwaarden.

1. Eventueel vrijkomende grond dient tot buiten het natuurmonument te worden ,

afgevoerd.

2. Eventueel inzaaien van de dijkvoet dient bovengronds plaats te vinden met een

graszaadmengsel van relevante grassoorten van het aangrenzende natuurgebied,

waarin de volgende soorten moeten voorkomen: strandkweek, rood zwenkgras (zilte

ondersoort) en fioringras (zilte soort).

3. De werkzaamheden dienen buiten de vogelbroedperiode (15 maart - 1 juli) en-rust- en

fourageerperiode voor ganzen en eenden (30 september - 15 maart) te worden

uitgevoerd.
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4. Het veek dient niet te worden opgeruimd met uitzondering van niet-organisch afval. Dit

niet-organisch afval dient tot buiten het natuurmonument te worden afgevoerd.

5. De begrazing van de twee demonstratievakken dient integraal te worden betrokken bij---- --de begrazing, zoals deze is opgenomen in het vigerend beheersplan voor het

Verdronken Land van Saeftinge, zoals vastgesteld door Het Zeeuwse Landschap. De te

herplaatsen afrastering zal in overleg met Het Zeeuwse Landschap geplaatst dienen te

worden.

6. Eventuele tussentijdse door of namens de provincie Zeeland gegeven aanwijzingen

dienen stipt te worden opgevolgd.

7. Bij niet nakomen van de gestelde voorwaarden kan de vergunning ingetrokken worden.

8. Ten aanzien van het op te stellen monitoring onderzoek dient u contact op te nemen

met heer P.J. van der Reest, tel. 0118-631730.

Deze vergunning is geldig tot 31-12-1999

Deze vergunning is de eerste 6 weken nog niet geldig. De werking van deze vergunning

blijft namelijk opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken (arttkel rs, tweede lid

Natuurbeschermingswet); deze beroepstermijn bedraagt 6 weken en vangt aan met ingang

van de dag na verzending van deze brief (art.6:7 Algemene wet bestuursrecht). Indien

beroep wordt ingesteld, blijft de werking van deze vergunning opgeschort, totdat op het

beroep is beslist (art. 19, tweede lid Natuurbescherrninqswet).

Tegen dit besluit kunt u (en dat geldt voor iedere belanghebbende) schriftelijk bezwaar

maken. Het bezwaarschrift richt u aan:

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

d.t.v. het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland

Postbus 165

4330 AD Middelburg.

In uw bezwaarschrift neemt u tenminste op:

uw naam;

uw adres;

de datum;

tegen welk besluit u bezwaar maakt;

waarom u bezwaar maakt;

uw handtekening.
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U moet het bezwaarschrift binnen 6 weken na de dag, waarop dit besluit is bekend

gemaakt, indienen. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending, die u hierboven

vermeld ziet.

Overschrijding van de termijn kan er toe leiden dat met uw bezwaren geen rekening meer

wordt gehouden.

Indien u overweegt bezwaar te maken, wordt u desgewenst een informatiefolder

toegezonden. U kunt daarom vragen door het bellen van telefoonnummer 0118-6

DE MINISTER VAN LANDBOUW,

NATUURBEHEER EN VISSERIJ

namens deze,

DIRECTEUR ZUIDWEST
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Verzendlijst:

Min. LNV Directie Natuurbeheer t.a.v. dhr. , postbus 20401, 2500 EK DEN

HAAG.

Provincie Zeeland, directie Ruimte Milieu en Water, t.a.v. het archief, postbus 165, 4330 AD

MIDDELBURG.

Provincie Zeeland, directie Ruimte Milieu en Water, t.a.v. de heer postbus

165,4330 AD MIDDELBURG.

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hulst, Postbus 49, 4560 AA

HULST.

Waterschap Hulster Ambacht, Postbus 6, 4560 AA HULST.

Regio directie Domeinen Zuid, Postbus 2222, 4800 CE BREDA.

De Zeeuwse Milieu Federatie, Postbus 334, 4460 AS GOES.




