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Geachte

Op 22 december 2011 ontvingen wij van u een tweede brief over de door u voorgenomen herstelwerkzaam-
heden aan de zeewering ter hoogte van de Waarde- en Westveerpolder, gelegen in de gemeente Reimers-
waal. Naar aanleiding van de eerste brief hebben wij u op 6 december 2011 laten weten dat u de werk-
zaamheden zonder een vergunning ex artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998 kunt uitvoeren (ons ken-
merk: 11449245).

Tot uw spijt is gebleken dat een deel van de geplande werkzaamheden niet was opgenomen in de bij de
eerste brief meegeleverde voortoets. Het betreft werkzaamheden aan de overlagingsconstructie op de be-
schadigde ondertafel in deelvak 2, gelegen tussen de dijkpalen 175 en 181. De toets is op dit punt aange-
past en door u als bijlage meegezonden. U vraagt of voor de aanvullende werkzaamheden een vergunning
ex artikel19d van de Natuurbeschermingswet 1998 benodigd is.

Overwegingen
De aanvullende werkzaamheden vinden plaats in hetzelfde dijkdeelvak waar de kreukelberm ook hersteld
zal worden en vinden plaats binnen de vier weken werkzaamheden waarvan bij de eerste brief sprake was.
Deze werkzaamheden vinden niet plaats binnen beschermde habitattypen en op in de nabijheid liggende
habitattypen zullen geen effecten optreden. De eventuele verstorende effecten op zeehonden en vogels
vallen samen met de verstoring van de overige werkzaamheden, die voor een werkperiode van 4 weken
beoordeeld waren. Er zijn dus geen extra effecten ten opzichte van de effecten die we in onze vorige brief
beoordeeld hebben. Ook deze aanvullende werkzaamheden kunt u dus uitvoeren zonder dat daar een ver-
gUnnin ex artikel 19d van de Natuurbesctiermin swet 1998 voor benodigd is. Dit geldt onder de uitdrukke-
lijke voorwaarde dat de ac lVI eiten conform uw beschrijving in uw brie Incl. voortoets) plaatsvinden.

Wij adviseren u om (een kopie van) deze brief aan de vorige brief te hechten en ter plaatse van de activitei-
ten aanwezig te hebben, zodat deze getoond kan worden aan eventuele controlerende handhavers.

Hoogachtend,

gedeputeerde sta en,
namens dezen,
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