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verzonden:

I
Op 29 november 2011 ontvingen wij uw brief waarin u vraagt of er een wijzigingsvergunning benodigd is
voor aanpassingen in de uitvoeringsvoorschriften bij de verbetering van het dijktraject Wevers- en
Flaauwersinlaag, Polder Schouwen, gelegen in en grenzend aan het Natura 2000-gebied Oosterschelde.
Voor die dijkverbetering is door ons een vergunning' afgegeven in het kader van de Natuurbeschermingswet,
d.d. 2 september 2010 (kenmerk 10028108/NB.10.012).

!
U geeft aan dat in de vergunningsvoorwaarden (v~orwaarde 4) is opgenomen dat de onderhoudsweg ter
hoogte van dijkpaal101 en dijkpaal116 wordt afgesloten met een dwarsafrastering, waardoor de toegang tot
het ontoegankelijke deel langs de Wevers- en Faauwersinlaag wordt belemmerd. Bij de dwarsafrasteringen
zijn zogenaamde boerenoverstappen toegestaan. In het westelijk deel van het dijktraject is dezelfde onder-
houdsweg bij dijkpaal 96 al afgesloten met een dwàrsafrasterinq. De onderhoudsweg is tussen de dijkpalen
96 en 101 uitgevoerd in opensteenasfalt en afgestrooid met grond. De reeds aanwezige dwarsafrastering bij
dijkpaal 96 zorgt hiermee voor de voorgeschreven ,afsluiting van het ontoegankelijke deel. Het plaatsen van
een dwarsafrastering bij dijkpaal 101 heeft geen toègevoegde waarde en is vanuit beheer en onderhoud niet
wenselijk. De dwarsafrastering bij dijkpaal 116 wor~t conform de vergunning geplaatst. De onderhoudsweg
is daarmee afgesloten tussen de dijkpalen 96 en 116.

I

i
Wij zijn van mening dat met het afsluiten van het dijktraject tussen dijkpaal 96 en 116 het doel van de oor-
spronkelijke vergunningsvoorwaarde ook bereikt wordt. Er zijn immers geen andere toegangswegen tot het
dijktraject. Het aangepast uitvoeren van deze voorwaarde leidt in deze situatie niet tot extra negatieve effec-
ten op de natuurwaarden van het Natura 2000-gebied Oosterschelde. U kunt de gewenste aanpassingen
doorvoeren, zoals u die in uw brief heeft beschrevên, zonder dat daar een vergunning ex artikel 19d van de
Natuurbeschermingswet 1998 voor nodig is..Wij adviseren u deze brief (op de werklocatie) bij de vigerende
vergunning te voegen, zodat u kan laten zien dat het gewijzigd uitvoeren van de werkzaamheden niet ver-
gunningplichtig is.

Hoogachtend,
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