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onderwerp : aanvullende werkzaamheden dijk traject Haven De Val, polder Zuidhoek, Zuldemieuwland- en Gouweveerpolder

Middelburg, 23 augustus 2012

Geachte heer
,. VER10NOFN 2 3 AUG.2012

In het kader van het project Zeeweringen is in 2012 de steenbekleding van het dijktraject Haven
De Val, polder Zuidhoek, Zuidernieuwland- en Gouweveerpolder verbeterd. In 2012 is tijdens
een inspectie geconstateerd dat het aangebrachte opensteenasfalt ter plaatse van de overgang
naar de overlaging niet dik genoeg is. Daarom zijn aanvullende werkzaamheden voorzien.

De werkzaamheden worden uitgevoerd op het gedeelte tussen de dijkpalen 248 en 256 en be-
staan uit het aanbrengen van een extra laag breuksteen met gietasfalt om de overgang te ver-
sterken. De trajectlengte is circa 1200 meter en de breedte van de werkstrook is ongeveer 2 tot
3 meter. Volgens de planning duren de werkzaamheden maximaal vier weken en vinden plaats in
september met mogelijke uitloop naar oktober 2012.

In het bijgevoegde memo zijn de effecten van de werkzaamheden op de beschermde natuur-
waarden getoetst. In het memo is getoetst aan de bepalingen van de Natuurbeschermingswet
1998 en de Flora- en faunawet. Op basis van de natuurtoets kan worden geconcludeerd dat er
door het uitvoeren van de werkzaamheden geen significante effecten optreden op soorten en
habitats die binnen het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 een beschermde status genie-
ten. Het aanvragen van een natuurbeschermingswetvergunning is ons inziens niet vereist.

Op basis van het bovenstaande vragen wij u of de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden en
of hier een vergunning op grond van artikel19d van de Natuurbeschermingswet 1998 voor beno-
digd is.
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