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Geachte heer

Op 23/02/2010 ontvingen wij van u informatie over het steken van blokken klei ten behoeve van onderzoek
op de dijk langs de Oosterlandpolder (Schouwen-Duiveland), in en grenzena 'aan het Natura 2000-gebied
Oosterschelde, ter Beoordeling van de vraag of vergunning op grond van artikel 19d van de Natuurbescher-
mingswet 1998 vereist is. In antwoord hierop delen wij u het volgende mede.

- ....

•

U geeft aan dat Deltares in het kader van het onderzoeksprogramma 'Sterkte en Belasting van Waterkerin-
gen' door Rijkswaterstaat is gevraagd een grootschalig modelonderzoek uit te voeren in de Deltagoot. In
deze modelfaciliteit wordt een dijk op ware grootte nagebouwd, 'om hem vervolgens te beproeven met een
golfbelasting zoals die in Zeeland tijdens een extreme storm voorkomt. Het machinaal steken van de blokken
klei ten behoeve van deze proef vindt plaats nabij dijkpaal 355, gelegen in het dijkvak dat door Project Bu-
reau Zeeweringen vanaf dit voorjaar wordt gerenoveerd. Hiervoor is een vergunning verleend met het ken-
merk 09034742/NB.09.036. In deze vergunning is opgenomen dat tussen dijkpalen 323+8omtot 340 en dijk-
palen 346 tot 361 +20mniet gelijktijdig gewerkt dient te worden. Het uitvoeren van de werkzaamheden gaat
tegen deze voorwaarde in. De achterliggende ecologische reden is in de maanden april en mei voornamelijk
gebaseerd op het gebruik van het dijktraject door verschillende soorten overtijende vogels. Door dagelijks de
werkzaamheden stil te leggen tussen 3 uur voor en 3 uur na hoogwater wilt u er voor zorgen dat de hoogwa-
tervluchtplaats op en rondom de locatie van de werkzaamheden bruikbaar plijft voor de overtijende vogels.
De totale duur van de werkzaamheden zal ongeveer 4 à 5 weken bedragen in de maanden april/mei.

Het uitvoeren van deze werkzaamheden zal onder de aangegeven condities naar onze mening niet voor
significante negatieve effecten zorgen. U kunt deze werkzaamheden daarom uitvoeren zonder dat hiervoor
een vergunning als bedoeld artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998 benodigd is. -'

U dient wel uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de werkzaamheden dit te melden via het e-mail adres hand-
having.groen@zeeland.nl. Tijdens de werkzaàmheden dient een kopie van deze brief op de plaats van de
werkzaamheden aanwezig te zijn.

Hoogachtend,

oofd afdeling Water en Natuur.
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