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Geachte

Op 4 maart 2011 ontvingen wij uw brief waarin u vraagt of voor de dijkversterkingswerkzaamheden van het
dijktraject Hoedekenskerke restant een vergunning Natuurbeschermingswet 1998 benodigd is. Bij uw brief
heeft u de in opdracht van Projectbureau Zeeweringen door Arcadis opgestelde rapportage 'Plan beschrijving
Hoedekenskerke restant [W4B] PZDT-R-10289 ontw. verbetering steenbekleding' (d.d. 7 december 2010)
inclusief een erratum en de in opdracht van Projectbureau Zeeweringen door Grontmij opgestelde 'Quick-
scan dijkvak Hoedekenskerke restant (W4b)' (d.d. 9 februari 2011) gevoegd. Hierin worden de werkzaamhe-
den beschreven en de effecten op de vanwege de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet
beschermde natuurwaarden oriënterend onderzocht.

. Wij zijn het eens met de conclusie van de quick-scan dat de werkzaamheden geen of nauwelijks effect zal
hebben op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. Het plan-
gebied bevindt zich geheel buiten het Natura 2000-gebied, de werkzaamheden zijn vrij kort durend en zeer
lokaal en in de nabijheid komen geen of nauwelijks beschermde Natura 2000-waarden voor of ondervinden
er geen of nauwelijks hinder van.

U kunt de gewenste werkzaamheden derhalve uitvoeren, zonder dat daar een vergunning ex ~_rtikel 19d van
de Natuurbeschermingswet 1998 voor benodigd is. Dit geldt onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat deze
werkzaamheden conform de beschreven werkwijze 'plaatsvinden .

hoofd afdeling Water en Natuur .
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