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Geachte ,

Naar aanleiding van de door LNV {LASER} in het kader van d~J;ISif.êfhle!i:I!~~~---'+"""'-t""""""
faunawet verleende ontheffing d.d. 31 juli 2003 met betrekking,,1qt~'dê~~T'!,;EM~A~P-=-..,_-=,,,,,,,,,~-,.._-
dijkverbetering aan het dijkvak Paulinapolder in Zeeuws-Vlaanderen {uw
kenmerk FFI75C/2003/017a} berichten wij u, mede namens het Projectbureau
Zeeweringen, het volgende.

In de bij de ontheffing gevoegde brief wordt nader ingegaan op een
moriitoringsprogramma dat moet worden uitgevoerd. Deze monitoring wordt
van belang geacht, omdat het aangrenzende Westerscheldegebied is
aangewezen als Vogelrichtlijngebied. Ten aanzien van deze monitoring zijn
{onder andere} de volgende voorwaarden gesteld:
• Er dienen deskundigen op het terrein van vogelmonitoring ingeschakeld te

worden.
• Er dient een nulsituatie voor de monitoring bepaald te worden en hier dient

voor 1 april 2004 over gerapporteerd te worden aan LASER Dordrecht.
• De monitoring dient te starten vanaf 1 januari 2004.
• Verdere details van de monitoring zullen in nader overleg tussen LNV en

de aanvrager van de ontheffing voor 1 november door LNV worden
vastgesteld.

Om aan bovenstaande voorwaarden te kunnen voldoen, hebben wij contact
getocht met het Rijksinstituut voor Kust en Zee {RIKZ}. Zij hebben ons
geadviseerd om voor de monitoring van het Paulinaschor gebruik te maken
van een {regulier} monitoringsprogramma dat het RIKZ nu reeds uitvoert, de
zogenaamde Netwerk Ecologische Monitoring {NEM}. In dit
monitoringsprogramma worden maandelijks alle hoogwatervluchtplaatsen in
de Westerschelde geteld. Het Paulinaschor is er daar één van.

Aangezien dit programma reeds loopt, is het ook mogelijk om voor 1 april 2004
al een nulsituatie vast te stellen op basis van de in het kader van dit
programma reeds verzamelde gegevens. Bovendien is het mogelijk om
gebruik makend van de reeds aanwezige gegevens een beeld van de
ontwikkelingen over de afgelopen jaren te verkrijgen. Daarnaast is het mogelijk

Postbus 88, 4530 AB Terneuzen. Bezoekadres: Kennedylaan 1, Terneuzen.
Telefoon (0115) 641000 Fax (0115) 641200 Ernoil info@wszv.nl Internet www.wszv.nl ::..

mailto:info@wszv.nl
http://www.wszv.nl


dat het RIKZ ook de exacte locaties van de hoogwatervluchtplaats(en} laat
karteren. Dit laatste om zoals het RIKZ het zelf zegt "meer gevoel" voor de
details te krijgen.

Als beheerder van de onderhavige waterkering menen wij dat een monitoring
met inachtneming van de bij het RIKZ aanwezige deskundigheid zal voorzien
in de nodige gegevens ten behoeve van de rapportage aan LNV, zoals
bedoeld in de ontheffingsvoorwaarden.
Graag vernemen wij van u of u er mee in kunt stemmen dat wij:
a} het RIKZ beschouwen als een deskundige op het terrein van

vogelmonitoring ;
b} voor de monitoring van het Paulinaschor aansluiten bij het

monitoringsprogramma in het kader van het NEM;
c} de nulsituatie voor het Paulinaschor vaststellen op basis van de reeds in

het kader van het NEM verzamelde gegevens.

Indien u naar aanleiding van dit schrijven nog opmerkingen heeft dan wel
aanvullende inlichtingen wenst, dan kunt u ons daarover informeren.
In overleg met het RIKZ hebben wij afgesproken dat u vragen die gegevens
van het RIKZ betreffen in eerste instantie aan ons kunt voorleggen, waarna wij,
in overleg met het RIKZ, voor de informatieverstrekking zullen zorgdragen.

Een afschrift van deze brief zenden wij aan:
Projectbureau Zeeweringen, pIa Postbus 114, 4460 AC GOES.

Uw berichten zien wij met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,
Het dager·ks estuur van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen
Namens
Hoofd cto
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APOSTILLE Projectbureau Zeeweringen
pIa Postbus 114
4460AC GOES

Van

Sector/afdeling Waterkeringen en Wegen / bedrijfsbureau

Doorkiesnr. (0115) 6

Datum 29 oktober 2003

Bijgevoegde stukken ontvangt u zonder begeleidend schrijven.

D naar aanleiding van uw verzoek D graag commentaar

D voor de vergadering van D graag retour

~ ter informatie D met dank voor gebruik

D ter goedkeuring D
D volgens afspraak D
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