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Geachte heer

Middelburg, 6 november 2012

VERZONDEN 0 6 NOV. 2012
In het kader van het project Zeeweringen wordt in 2013 de steenbekleding van het dijktraject
Karelpolder, Nieuwlandepolder vervangen. De werkzaamheden zijn in een passende beoordeling
getoetst aan de wettelijke kaders van de Natuurbeschermingswet 1998. Op basis van deze pas-
sende beoordeling heeft de provincie Zeeland op 10 augustus 2012 een vergunning in het kader
van de Natuurbeschermingswet 1998 afgegeven (kenmerk 12018435/NB.12.017).

Toetsing zeegrasveld
In september 2012 is naar voren gekomen dat een zeegrasveld aanwezig is voor het dijktraject
Karelpolder , Nieuwlandepolder . Dit zeegrasveld is per abuis niet in de passende beoordeling te-
rechtgekomen. De passende beoordeling baseert zich op het detaitadvies van de Meetinforma-
tiedienst Zeeland. Uit gegevens van Rijkswaterstaat blijkt dat in 2010 al een behoorlijk zeegras-
veld aanwezig was voor de dijk. Het zeegrasveld is globaal gelegen tussen de dijkpalen 1291 en
1306. Dit zeegrasveld was destijds niet in de directe omgeving van de werkstrook aanwezig. Op
basis van metingen uit 2011 en 2012 blijkt dat het zeegrasveld is gegroeid en opgeschoven rich-
ting de dijk. In 2012 is uit metingen gebleken dat uitlopers van het zeegrasveld (ijle vegetatie)
tot in de werkstrook zijn gekomen.

In overleg met direct betrokken deskundigen is besloten om het zeegras langs het dijktraject
Karelpolder, Nieuwlandepolder niet te verplaatsen. Dit besluit is gebaseerd op eerdere ervarin-
gen met het verplaatsen van 'ontdekt' zeegras in de werkstrook bij de Oosterlandpolder. De
resultaten van deze verplaatsing waren slecht waardoor is gekozen voor behoud en bescherming
van het zeegras langs het dijktraject.

In het bijgevoegde memo d.d. 5 november 2012 zijn de effecten van de werkzaamheden in de
werkstrook op het zeegrasvegetatie getoetst. Door de werkzaamheden vindt een tijdelijk ruim-
tebeslag plaats van 9,0 m2 op de ijle zeegrasvegetatie. Dit is circa 0,04%van het totale zeegras-
veld. Om het zeegras te beschermen zijn een aantal mitigerende maatregelen opgesteld. Op
basis van deze mitigerende maatregelen en de geconstateerde groeikracht van het zeegrasveld is
een dergelijke aantasting verwaarloosbaar klein. De effecten in de werkstrook hebben geen sig-
nificant negatief effect op het zeegrasveld. .
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Wijziging Natuurbeschermingswetvergunning Kareli

Toetsing transportroute
In de voorbereidingsfase van het dijktraject Karelpolder, Nieuwlandepolder is de transportroute
door zowel de gemeente Reimerswaal als de dorpsraad Oostdijk ter discussie gesteld. Dit vooràl
ten aanzien van de veiligheid van m.n. scholieren. Op basis hiervan is gekozen om de transport-
route binnendijks van de St. Pieterspolder te leggen. Deze transportroute is echter niet getoetst
in de passende beoordeling van het dijktraject Karelpolder, Nieuwlandepolder en daarmee niet
opgenomen in de verleende natuurbeschermingswetvergunning.

In het bijgevoegde memo zijn de effecten van de transportroute op de beschermde natuurwaar-
den getoetst aan de bepalingen van de Natuurbeschermingswet 1998. Het gebruik van de bin-
nendijkse transportroute in de maanden april tot en met oktober 2013 leidt tot een beperkte
verstoring van niet-broedvogels binnen een zone van 200 meter. Voor geen van de aanwezige
niet-broedvogels heeft het gebruik van de transportroute een significant negatief effect tot ge-
volg. De bontbekplevier (broedvogel) heeft zijn territorium buiten de 200-meter zone en zal dan
ook geen significant negatief effect ondervinden van het verkeer op de transportroute.

Op basis van het bijgevoegde memo vragen wij voor bovengenoemde aanpassingeneen wijzi-
gingsvergunning Natuurbeschermingswet 1998 aan voor het dijktraject Karelpolder, Nieuwlande-
polder (kenmerk 12018435/NB.12.017).

Hoogachtend,

namens het dagelij!<s~uur
van wat~:-trornen

fd f(feling Beleid Waterkeringen en Wegen




