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doorkiesnummer bijlagen

10800-2233322

Naar aanleiding van uw verzoek van 11 november 2004, geregistreerd onder aanvraag-
nummer FFI75C/2004/0940, om een ontheffing als bedoeld in artikel 75 van de Flora- en
faunawet te krijgen, deel ik u het volgende mee.

Hierbij ontvangt u de ontheffing, die u heeft aangevraagd van de verbodsbepalingen ge-
noemd m artikel i i van de Flora- en faunawet voor zover dit betreft het beschadigen, ver-
nielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust-
of verblijfplaatsen van de veldspitsmuis en de waterspitsmuis.

Voor de overige soorten waarvoor u ontheffing heeft aangevraagd, geldt met ingang van
23 februari 20051 een vrijstelling, voor wat betreft de verboden, bedoeld in de artikelen 8
tot en met 12 van de Flora- en faunawet. Als gevolg van deze versoepeling van de regel-
geving heeft u voor de aardmuis, bosmuis, bunzing, dwergspitsmuis, egel, haas, hermelijn,
huisspitsmuis, konijn, mol, ondergrondse woelmuis, tweekleurige bosspitsmuis, veldmuis
en de wezel geen ontheffing meer nodig. Verder in deze brief staat vermeld wat daarvoor
de redenen zijn.

De aanvraag
De aanvraag heeft betrekking op de realisatie van het project "Verbetering gezette steen-
bekledi~oningin Emma- van Alsteinpold~' te Hulst. De werkzaamheden bestaan uit de
aanpassing van de bekleding van de Koningin Emmapolderdijk langs circa 5750 meter en
versteviging middels het verwijderen van de huidige kleibekleding en het aanbrengen van
een nieuw kleidek.

Ontheffing wordt gevraagd van de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 9, 10 en
11 van de Flora- en faunawet voor wat betreft exemplaren van de aardmuis, bosmuis,
bunzing, dwergspitsmuis, egel, haas, hermelijn, huisspitsmuis, konijn, mol, ondergrondse
woelmuis, tweekleurige bosspitsmuis, veldmuis, veldspitsmuis, waterspitsmuis en de we-
zel.

Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (Stb. 2000, 525, laatstelijk gewijzigd bij besluit
van 10 september 2004, Stb. 2004, 501)
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Overwegingen
Wettelijk kader
Beschermde soorten
De aardmuis, bosmuis, bunzing, dwergspitsmuis, egel, haas, hermelijn, huisspitsmuis, ko-
nijn, mol, ondergrondse woelmuis, tweekleurige bosspitsmuis, veldmuis, veldspitsmuis,
waterspitsmuis en de wezel zijn beschermde inheemse diersoorten als bedoeld in artikel 4,
lid 1, onder a, van de Flora- en faunawet. De veldspitsmuis en de waterspitsmuis zijn te-
vens opgenomen in bijlage 1, behorende bij het Besluit vrijsteLLingbeschermde dier- en
plantensoorten (28 november 2000, 5tb. 525), dier- en plantensoorten waarvoor dezelfde
bescherming dient te gelden als voor dier- en plantensoorten van communautair belang.

Verbodsbepalingen
Op grond van de artikelen 9, 10 en 11 van de FLora-en faunawet is het onder meer verbo-
den om beschermde inheemse diersoorten te doden, te verwonden, te vangen, te be-
machtigen of met het oog daarop op te sporen; opzettelijk te verontrusten; nesten, holen
of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, te vernielen, uit
te halen, weg te nemen of te verstoren.

Op grond van artikel 75, lid 1, kan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vrij-
steLLingworden verleend van de bij of krachtens de artikelen 8 tot en met 18 bepaalde
verboden.

Vrijstelling
VrijsteLLingenworden onder andere geregeld in het Besluit vrijsteLLing beschermde dier- en
plantensoorten (5tb. 2000, 525), laatstelijk gewijzigd 10 september 2004. Op grond van
artikel 16b, lid 1, van dit besluit gelden de verboden, bedoeld in de artikelen 8 tot en met
12 van de Flora- en faunawet niet bij een viertal onder de subleden a tot en met d onder-
scheiden situaties", Op grond van artikel 16b, lid 2, sub a, van dit besluit gelden de vrijstel-
lingen bedoeld in het eerste lid ten aanzien van bij ministeriële reqelinq? aangewezen
beschermde dier- en plantensoorten.

Omdat een aantal van de soorten waarvoor u heeft aangevraagd, behoort tot deze bij
ministeriële regeling aangewezen beschermde dier- en plantensoorten en de werkzaam-
heden, voortvloeiende uit het project waarvoor u ontheffing aanvraagt, vaLLenonder ge-
noemde vrijsteLLingssituaties, is in uw geval bovenomschreven vrijsteLLingvan toepassing
op deze soorten. Voor de veldspitsmuis en de waterspitsmuis blijft ontheffing vereist.

a. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer of onderhoud van vaarwegen,
watergangen, waterkeringen, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen en bermen en in het kader van
natuurbeheer;
b. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw
en de bosbouw;
c. bestendig gebruik;
d. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.
Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet (Stert. 2002, 51laatstelijk
gewijzigd bij regeling van 25 januari 2005, Stert. 2005, 23)
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Ontheffing
Uit de aanvraag blijkt dat ontheffing is aangevraagd van de verbodsbepaling genoemd in
artikelg van de Flora- en faunawet, voor wat betreft het doden en/of verwonden van de
beschermde diersoorten. Gelet op de zorgplicht, genoemd in artikel z van de Flora- en
faunawet wordt echter geen ontheffing verleend voor het doden en/of verwonden van de
beschermde diersoorten.

Er is ontheffing aangevraagd van de verbodsbepaling genoemd in artikel ro van de Flora-
en faunawet voor zover dit betreft het opzettelijk verontrusten. Opzettelijke verontrusting
is bij de voorziene werkzaamheden echter niet aan de orde. Derhalve wordt geen onthef-
fing verleend van de verbodsbepaling genoemd in artikel ro van de Flora- en faunawet.

Op grond van artikel 75, lid 4 van de Flora- en faunawet worden ontheffingen slechts ver-
leend wanneer er geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding
van de soort. Op grond van artikel 75, lid 5, aanhef en onder c, wordt in het geval van
soorten die bij algemene maatregel van bestuur zijn aanqewezen" ontheffing slechts ver-
leend wanneer er, naast de voorwaarde dat geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige
staat van instandhouding van de soort, geen andere bevredigende oplossing bestaat en
met het oog op andere, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, belangen. In
artikel 2, lid 3, onder j, van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (28
november 2000, Stb, 525) worden als andere belangen als bedoeld in artikel 75, vierde lid,
onder c, van de Flora- en faunawet, onder andere aangewezen de uitvoering van werk-
zaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling.

Instandhouding van de veldspitsmuis en de waterspitsmuis
Binnen het plangebied zijn in braakballen van de kerkuil resten van de veldspitsmuis aan-
getroffen. Verder wordt binnen het plangebied de waterspitsmuis verwacht aan de hand
van verspreiding en habitateisen. De veldspitsmuis wordt voornamelijk aan de voet van de
dijk verwacht (binnendijks), terwijl de waterspitsmuis voornamelijk wordt verwacht aan de
teen van de dijk (buitendijks). De waterspitsmuis is nog nooit vastgesteld in 5aeftinghe of
langs de zeedijk, maar gezien de nabijheid van een belangrijk verspreidingsgebied (de
Graauwse Kreek) is een (tijdelijke) vestiging niet uit te sluiten. Echter, het plangebied
vormt naar verwachting geen belangrijk leefgebied voor de waterspitsmuis. De maatrege-
len, te weten het maaien van vegetatie voorafgaand aan werkzaamheden en het werken
in één richting, voldoen om doden en opzettelijk verontrusten te voorkomen.

Echter, op het moment van ontheffingverlening kunnen de waterspitsmuis en de veld-
spitsmuis zich reeds in het plangebied hebben gevestigd en bevinden ze zich in het voort-
plantingsseizoen (april tot september). Door de werkzaamheden in het eerste jaar van
ontheffingverlening niet eerder te starten dan 1augustus en door voorafgaand aan de
werkzaamheden de vegetatie zo kort mogelijk te maaien, hebben exemplaren van boven-
genoemde soorten de tijd om zich te kunnen voortplanten en kunnen ze daarnaast tijdig
vluchten. Door de hiervoor genoemde voorwaarde in het eerste jaar van ontheffingverle-
ning in acht te nemen, kunnen negatieve effecten op beschermde soorten worden voor-
komen. Derhalve gaat de ontheffing in op 1augustus 2005. Na het eerstvolgende storm-
seizoen, welke loopt van i oktober tot 1april, kunnen de werkzaamheden hervat worden
vanaf 15 maart, als beschreven in de aanvraag. De gunstige staat van instandhouding van

Bijlage I bij het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (5tb. 2000, 525), laatstelijk gewij-
zigd 10 september 2004
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de veldspitsmuis en de waterspitsmuis komt niet in gevaar, mits gewerkt wordt conform
bovengenoemde maatregelen en volgens de overige in de ontheffing opgelegde voor-
waarden.

Alternatieven in relatie tot de ingreep
Onderstaande constructiealternatieven zijn overwogen:
• Alternatief la: het aanbrengen van een kleidek op de bestaande kleilaag;
• Alternatief ib: het aanbrengen van een kleidek met behoud van het bestaande dijk-

profiel;
• Alternatief 2: het aanbrengen van vlakke blokken en betonzuilen;
• Alternatief 3: het aanbrengen van bekleding van patroon gepenetreerde breuksteen.
Gezien constructie-eigenschappen, uitvoering, onderhoud, landschappelijke inpasbaarheid
en natuur, is gekozen voor constructiealternatief ab, waarbij het huidige profiel van de
dijk grotendeels wordt gehandhaafd en nieuwe begroeiing van de dijk mogelijk is.

Alternatieven ten opzichte van streng beschermde diersoorten voor andere locaties is bij
de uitvoering van dit project niet mogelijk, de verbetering van de dijk is niet op een ande-
re locatie uitvoerbaar. Gezien de stormperiode van loktober tot 1april en gezien de aan-
wezige streng beschermde soorten, zijn ook geen andere alternatieve werkwijzen denk-
baar die de gunstige staat van instandhouding beter kunnen garanderen dan de huidige
werkwijze. Constructiealternatieven la, 2 en 3 zijn geen bevredigende oplossingen, omdat
deze alternatieven slecht inpasbaar zijn in het landschap en negatieve effecten hebben op
streng beschermde soorten door het permanent verdwijnen van leefgebied. Constructieal-
ternatief tb, waarvoor ontheffing wordt aangevraagd, is wel probleemoplossend, omdat
bovenstaande landschappelijke en ecologische problematiek hier niet aan de orde is. Na
de ingreep is herkolonisatie hier wel mogelijk, waardoor huidige leefgebieden slechts
tijdelijk verstoord worden. Het is hiermee voldoende aangetoond dat voor het project
geen gunstigere oplossing voorhanden is.

Samengevat geldt in het kader van de uitvoering van uw project, voor de vrijgestelde soor-
ten, vrijstelling van de verboden bedoeld in de artikelen 8 tot en met 12 van de FLora-en
faunawet. Voor de soorten echter waarvoor ik u ontheffing verleen, bent u gehouden aan
de in de ontheffing opgenomen voorwaarden. Voor aLLesoorten echter, geldt de zorg-
plicht ex artikel 2 van de Flora- en faunawet, die van toepassing is op zowel beschermde
als onbeschermde dier- en plantensoorten, ongeacht vrijstelling of ontheffing.

Op grond hiervan dient u zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, dieren en planten te ver-
plaatsen, teneinde schade aan deze soorten zo veel mogelijk te voorkomen.

VogeLs
. Binnen en direct nabij (binnen 200 meter) het plangebied zijn in totaal 385 territoria van
41 beschermde vogelsoorten gevonden. Hiervan komen 287 territoria van 26 beschermde
vogelsoorten voor in het buitendijkse gebied. De buitendijkse gronden (slikken, schorren
en platen) langs en in de Westerschelde (inclusief het Verdronken land van Saeftinghe)
worden in de trekperiodes en gedurende de winter gebruikt door grote aantallen steltlo-
pers en andere watervogels (niet-broedvogels). Deze vogels wijken bij opkomend tij uit
naar hoger gelegen terreinen. Enkele van deze hoogwatervluchtplaatsen (hvp's) liggen
dicht nabij de dijk en zijn zeer belangrijke hvp's.
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Naar verwachting zal door de werkzaamheden een deel van de buitendijks vastgestelde
aantallen broedvogels worden verstoord of hier niet tot broeden komen. Ook zal een ver-
storend effect direct aan de binnenzijde van de dijk kunnen optreden. De broedvogels op
de dijk zelf zullen door de dijkverbeteringswerkzaamheden verstoord worden. Hiernaast
ondervindt de hvp op het schor tussen de Rijksdam en de Vogelkijkhut mogelijk hinder
van de dijkwerkzaamheden. Indien onderstaande maatregelen worden getroffen, is de
gunstige staat van instandhouding van de aangetroffen broedvogels en de niet-
broedvogels niet in het geding.
• Vanaf 15 maart moet ervoor gezorgd worden dat de met gras of ruigte begroeide de-

len van het buitentalud (de onder- en boventafel van de dijk) en de werkstrook voor
de tweede helft van maart en tenminste twee weken voorafgaand aan werkzaamhe-
den zo kort mogelijk gemaaid worden om deze locaties minder aantrekkelijk te maken
voor zoogdieren en (broed)vogels. De vegetatie dient kort te worden gehouden tot de
start van de werkzaamheden.

• Tussen 15 maart en 1 augustus dienen geen werkzaamheden uitgevoerd te worden
binnen 200 meter afstand van het aan de dijk grenzende schor tussen de Rijksdam en
de Vogelkijkhut, oftewel tussen dijkpaal108 en dijkpaal117 in dijkvak 75 en aanslui-
tend in het oostelijk deel van dijkvak 76 (dijkpaal117 tot dijkpaal 121). Tenminste twee
weken voorafgaand aan de werkzaamheden op de hiervoor genoemde locatie, maar
niet eerder dan 1 augustus, dient de vegetatie zo kort mogelijk gemaaid te worden om
deze locaties minder aantrekkelijk te maken voor zoogdieren en (broed)vogels. De ve-
getatie dient kort te worden gehouden tot de start van de werkzaamheden.

• Tussen 15 maart en 1 augustus dienen geen werkzaamheden uitgevoerd te worden
binnen 500 meter afstand van het aan de dijk grenzende overjarige rietland ten oosten
van het dorp Paal, oftewel tussen dijkpaal156 en dijkpaal rëê (+ 50 meter) in dijkvak
79. Tenminste twee weken voorafgaand aan de werkzaamheden op de hiervoor ge-
noemde locatie, maar niet eerder dan 1 augustus, dient de vegetatie zo kort mogelijk
gemaaid te worden om deze locaties minder aantrekkelijk te maken voor zoogdieren
en (broed)vogels. De vegetatie dient kort te worden gehouden tot de start van de
werkzaamheden.

• Indien met betrekking tot vogels zich broedgevallen voordoen in het plangebied on-
danks het in acht slaan van de maatregelen als beschreven in de bovenstaande voor-
waarden, dient een rustzone met minimaal een straal van 20 meter rondom het
broedgeval aangehouden te worden waarbinnen geen werkzaamheden mogen wor-
den uitgevoerd.

• Er worden geen stenen gebroken op of aan de buitenzijde van de dijk.
• Er zal voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden goed contact worden gehouden

met het Zeeuws Landschap over beperking van verstorende effecten door de werk-
zaamheden.

• De werkstrook blijft beperkt tot 15 meter gerekend vanuit de waterbouwkundige teen
van de dijk. Geen opslag van materiaal en grond buiten de werkstrook en geen betre-
ding voorland buiten de werkstrook.

Een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet treedt niet in de plaats van een pas-
sende beoordeling met betrekking tot de instandhouding van habitats (gebiedsaspeet) die
in dit geval mogelijk aan de orde is daar de voorgenomen werkzaamheden plaats vinden
in of in de nabijheid van het Habitatrichtlijngebied "Verdronken land van Saeftinghe". Ook
is een ontheffing geen indicatie voor de uitkomst van een eventuele toets Vogelrichtlijn
en/of Habitatsrichtlijn. Het soortenaspect -inclusief bijlage IVvan de Habitatrichtlijn- is
een onderwerp van de Flora- en faunawet, terwijl het gebiedsaspeet expliciet aan de orde
is bij de passende beoordeling conform Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. In de nabije toe-
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komst zal het gebiedsaspect van voornoemde Europese richtlijnen zijn geregeld in de hier-
toe gewijzigde Natuurbeschermingswet.

Conclusie
Gelet op het voorgaande verleen ik u bijgaande ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en
faunawet. Aan deze ontheffing zijn voorwaarden verbonden.

De ontheffing en de voorwaarden treft u hierbij aan.

Indien u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na ver-
zending van dit schrijven bezwaar maken. Ook een andere belanghebbende kan tegen dit
besluit in bezwaar komen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Dienst Rege-
lingen Dordrecht, afdeling bezwaarschriften. Het adres vindt u in de linkerkantlijn van dit
schrijven. Geef in uw brief duidelijk aan wat uw bezwaren zijn en de motivering daarvan.
Vermeld in de linkerbovenhoek van het bezwaarschrift duidelijk het volgende: ontheffing ....
artikel 75 Flora- en faunawet en het aanvraagnummer. U wordt tevens verzocht een af-
schrift van deze brief bij het bezwaarschrift te voegen. De unitmanager van Dienst Rege-
lingen zal namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op het bezwaar- ..
schrift beslissen.

DEMINISTERVAN NDBOUW, NATUURENVOEDSELKWALITEIT,
voor deze,
de teammanag

./



DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWAlITEIT

Naar aanleiding van het verzoek van de heer P.J.Stouten
namens het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, op 11 november 2004

gelet op artikel 75, lid 4 en 5 onderdeel c van de Flora- en faunawet

Verleent hierbij aan:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Voor het tijdvak van:

Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
Kennedylaan 1

4538 AETERNEUZEN
1 augustus 2005 tot en met 15 november 2006

ONTHEFFING

FF/75C/2004/0940

Van de verbodsbepalingen genoemd in artikel ra van de F1ora- en faunawet voor zover dit betreft het
beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste
rust- of verblijfplaatsen van de veldspitsmuis (Croddura leucodon) en de waterspitsmuis (Neomysfo-
dienss,

Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, betreft het dijktraject Koningin Emma- Van Alsteinpolder aan
de zuidzijde van de Westerschelde ten oosten van het dorp Paal in de gemeente Hulst. Het traject be-
staat uit de (randvoorwaarde)vakken 75 tot en met 79, heeft een lengte van circa 6 kilometer en bevindt
zich tussen dijkpaal108 en dijkpaal 168, conform het bij de aanvraag gevoegde rapport "PIanbeschrij-
ving, Verbetering gezette steenbekleding Koningin Emma- Van Alsteinpolder" van Projectbureau Zee-
weringen d.d. 14 oktober 2004.

Aan deze ontheffing zijn devolgende voorwaarden verbonden:

Algemene voorwaarden
1. De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soorten en beschreven verboden hande-

lingen verleend.
2. De ontheffing geldt alleen voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals vermeld in de project-

omschrijving voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven.
3. Indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere beschermde soorten dan de

genoemde worden aangetroffen of andere handelingen noodzakelijk zijn, dient de ontheffinghou-
der onverwijld contact op te nemen met Dienst Regelingen.

4. Het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen (hierna te noemen: de ontheffinghouder) blijft te allen tijde
verantwoordelijk voor de strikte naleving van de voorwaarden van deze ontheffing. Ook voor de uit-
voering, bekostiging en het beheer van deze maatregelen blijft de ontheffinghouder primair verant-
woordelijk en aansprakelijk.

5. De ontheffinghouder kan organisaties of personen aanwijzen die middels een machtiging gebruik
kunnen maken van deze ontheffing (gemachtigde). In dit geval dient deze een kopie van de verleen-
de machtigingen aan Dienst Regelingen, Postbus 1191, 3300 BDDordrecht te zenden.

1(3)
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De machtigingen vermelden in ieder geval de volgende gegevens:
a. volledige naam, adres, woonplaats en geboortedatum van degene aan wie de machtiging is

verleend;
b. soort(en) en eventuele aantallen waarvoor de machtiging geldt;
c. de handelingen die mogen worden verricht;
d. plaats(en) waar de handelingen mogen worden verricht;
e. omschrijving kwalificaties m.b.t. kennis van de te machtigen persoon;
f. periode waarvoor de machtiging geldt.
De gemachtigde dient zijn machtiging op eerste vordering te tonen aan de toezichthouder of opspo-
ringsambtenaar.

6. De gebruiker van deze ontheffing draagt bij het verrichten van de handelingen waarvoor de onthef-
fing verleend is deze ontheffing of een kopie ervan bij zich. Indien de gebruiker een gemachtigde is,
dient zijn machtiging te zijn gehecht aan een kopie van deze ontheffing. De gebruiker van de onthef-
fing dient de ontheffing op eerste vordering te tonen aan een bevoegd toezichthouder of opspo-
ringsambtenaar.

Specifieke voorwaarden .-
7. Alle werkzaamheden dienen in het eerste jaar van ontheffingverlening niet eerder dan 1 augustus te

worden uitgevoerd. Na het eerstvolgende stormseizoen, kunnen de werkzaamheden worden hervat
vanaf 15 maart.

8. Vanaf 15 maart dient ervoor gezorgd te worden dat de met gras of ruigte begroeide delen van het
buitentalud (de onder- en boventafel van de dijk) en de werkstrook voor de tweede helft van maart
en tenminste twee weken voorafgaand aan werkzaamheden zo kort mogelijk gemaaid worden om
deze locaties minder aantrekkelijk te maken voor zoogdieren en (broed)vogels. De vegetatie dient
kort te worden gehouden tot de start van de werkzaamheden.

9. Tussen 15 maart en 1 augustus dienen geen werkzaamheden uitgevoerd te worden binnen 200 me-
ter afstand van het aan de dijk grenzende schor tussen de Rijksdam en de Vogelkijkhut, oftewel tus-
sen dijkpaal 108 en dijkpaal 117 in dijkvak 75 en aansluitend in het oostelijk deel van dijkvak 76
(dijkpaal 117 tot dijkpaal 121). Tenminste twee weken voorafgaand aan de werkzaamheden op de
hiervoor genoemde locatie, maar niet eerder dan 1augustus, dient de vegetatie zo kort mogelijk
gemaaid te worden om deze locaties minder aantrekkelijk te maken voor zoogdieren en
(broed)vogels. De vegetatie dient kort te worden gehouden tot de start van de werkzaamheden.

10. Tussen 15 maart en 1 augustus dienen geen werkzaamheden uitgevoerd te worden binnen 500 me-
ter afstand van het aan de dijk grenzende overjarige rietland ten oosten van Paal, oftewel tussen
dijkpaal 156 en dijkpaal 168 (+ 50 meter) in dijkvak 79. Tenminste twee weken voorafgaand aan de
werkzaamheden op de hiervoor genoemde locatie, maar niet eerder dan 1augustus, dient de vege-
tatie zo kort mogelijk gemaaid te worden om deze locaties minder aantrekkelijk te maken voor e
zoogdieren en (broed)vogels. De vegetatie dient kort te worden gehouden tot de start van de werk-
zaamheden. .

11. Indien met betrekking tot vogels zich broed gevallen voordoen in het plangebied ondanks het in acht
slaan van de maatregelen als beschreven in de bovenstaande voorwaarden, dient een rustzone met
minimaal een straal van 20 meter rondom het broedgeval aangehouden te worden waarbinnen geen
werkzaamheden mogen worden uitgevoerd.

12. Langs de dijk dient in één richting gewerkt te worden.
13. Er dienen geen stenen gebroken te worden op of aan de buitenzijde van de dijk.
14. De werkstrook dient beperkt te blijven tot 15 meter gerekend vanuit de waterbouwkundige teen van

de dijk. Er dient geen materiaal en grond buiten de werkstrook opgeslagen te worden, noch mag het
voorland buiten de werkstrook betreden te worden.

15 Er dient voorafgaand en tijdens de werkzaamheden goed contact worden gehouden met het Zeeuws
Landschap over beperking van verstorende effecten door de werkzaamheden.
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Overige voorwaarden
16. Indien blijkt datde ontheffinghouder zich niet houdt aan de voorwaarden kan deze ontheffing wor-

den ingetrokken.
17. Aanspreekpunt in het kader van deze ontheffing en de daaruit voortvloeiende voorwaarden is Dienst

Regelingen, Postbus 1191, 3300 BDDordrecht.

Dordrecht, 14juni
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