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Hierbij ontvangt u onze inhoudelijke reactie naar aanleiding van de orl.tw~.ll@~e,e.s~~c;;J;.b;y;..r:JjIP··~",4~fil§-"""'-"'-'"
voor de verbetering van de gezette steenbekleding Hoedekenskerkepolder alsmede de
natuurtoetsrapportage met het oog op de Vogel- en Habitatrichtlijn en de aanvraag voor de
ontheffing van de Flora- en Faunawet. In onze brief van 25 november jongstleden hebben wij
u verzocht om onze zienswijzen buiten de termijn van orde te mogen toelichten.

Wij ondersteunen uw voornemen om de buitendijksgelegen onderhoudsweg open te stellen
voor recreatief medegebruik. De aanwezigheid van dergelijke fietspaden vormt een
toegevoegde waarde voor de beleving van het (nationaal) landschap en dient een belangrijk
maatschappelijk belang. Door de combinatie van een aantrekkelijk landschap met
recreatieve voorzieningen kan de dagrecreatieve betekenis van het gebied verder worden
uitgebouwd. De Hoedekenskerkepolder ligt in een gebied waar al veel van de buitendijkse
onderhoudswegen zijn afgesloten. Het betreffende gedeelte vormt met de weg op het dijkvak
Baarlandpolder een interessante route van voldoende lengte.

Bureau Waardenburg uit Culemborg concludeert in de natuurtoetsrapportage dat de
openstelling van de buitenberm voor fietsers permanente en directe significante effecten kan
hebben voor de kwalificerende soort rosse grutto. Enkel door de buitenberm van de dijk met
een hekwerk af te sluiten, kunnen significante effecten worden uitgesloten. Wij
veronderstellen dat een lage gebruiksintensiteit niet leidt tot het verdwijnen van de vogels en
daarmee niet tot significante effecten. Er lijken op korte afstand van de huidige locatie
voldoende alternatieve hoogwatervluchtplaatsen voor vogels beschikbaar te zijn. Omdat het
gebruik zich beperkt tot enkele maanden in het jaar kan wellicht een compromis in de vorm
van een tijdelijke openstelling / afsluiting worden overwogen.

Het lijkt verstandig om het recreatieve medegebruik plaatselijk in goede banen te leiden
omdat hiermede ongewenst illegaal medegebruik van niet opengestelde dijkvakken in de
omgeving wordt voorkomen. Ongecontroleerd gebruik brengt een groter risico op schadelijke
effecten met zich mede.
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Openstelling van de onderhoudsweg is naar onze mening gebaseerd op een evenwichtige
belangenafweging. Wij constateren dat de wet- en regelgeving helaas weinig ruimte voor een
bredere insteek dan uitsluitend de natuurwaarden..

De watersportvereniging van Hoedekenskerke heeft u gevraagd een dam in de jachthaven
aan te leggen in verband met de hinder die ondervonden wordt van sterke golfslag. Wij
hebben begrepen dat u de werkzaamheden met vrijkomend, onbruikbaar bekledings-
materiaal wilt uitvoeren. Hiervoor worden geen kosten bij derden in rekening gebracht. Wij
zijn bereid de verantwoording te nemen voor het beheer van de bedoelde voorziening en
gaan er daarbij vanuit dat het waterschap zonodig aanpassingen in het kader van
toekomstige dijkverbeteringswerken voor zijn rekening neemt. Voorwaarde is verder dat het
besteksgereed maken van het plan in goed overleg tussen alle betrokken partijen
plaatsvindt. De watersportvereniging dient het reguliere onderhoud van de dam voor eigen
rekening uit te voeren.

Voor vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met de onderstaand vermelde
contactpersoon.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Borsele,
de secretaris, de b rgemeester,
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