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Jong, Anne Marie de (AXZ)(DZL)

CC:
Onderwerp:

Van:
Verzonden:
Aan:

Heren/dames,

4ItIk werd gisteren (13-03-03) gebeld door de heer Hans Weijer van LNV. Hij
is bezig met de ontheffingsaanvragen i.h.k.v. de Flora- en faunawet voor
de trajecten Baarlandpolder en Paulinapolder. Hij vertelde mij dat LNV
voornemens is om ontheffing te verlenen, MAAR hier voorwaarden aan zal
verbinden. Het ging hier met name om drie zaken:
- Paulinapolder en stukje Baarlandpolder: het materiaal op de
onderhoudsstrook (GEEN asfaltbeton)
- Paulinapolder: geschiktheid constructie als broedgebied
- Paulinapolder en Baarlandpolder: breedte werkstrook t.p.v. schorren

Graag wou de heer Wijer nog een aantal vragen beantwoord zien. Hiervan
ontvangen we spoedig een brief. Op mijn verzoek heeft hij deze vragen
ook reeds per e-mail aan ons verzonden. Deze zend ik jullie hierbij toe.

Aangezien het al snellapril is zou ik willen voorstellen om z.s.m. bij
elkaar te komen om deze vragen te beantwoorden.
Ik laat Willie of Anne Marie hiervoor een afspraak met jullie maken.

Ik wil nu reeds opmerken dat de heer Wijer vrij stellig was over met
name het eerste punt en dat we met sterke argumenten moeten komen om hem
nog op andere gedachten te brengen. Daarom wil ik nu reeds aan Aylin

"'vragen om eens goed te kijken naar de punten die betrekking op de
""gunstige instandhouding'. Aan Jolanda zou ik willen vragen om eens te

onderzoeken of en wat de bezwaar/beroepsmogelijkheden zijn en welke
risico's we lopen als we toch volgens oorspronkelijk plan werken.

Projectbureau Zeeweringen
Piet Heinstraat 77
Postbus 114
4460 AC GOES
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-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: p=400SMTPGWia=400NETic=NLidda:RFC-822=h.s.
Verzonden: donderdag 13 maart 2003 16:24

(AXZ) ,
Onderwerp: Vragen polders
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Vragen over Paulinapolder en Baarlandpolder



•

Beste heer ,

De aanvullende vragen van mijn kant. Ik ga er vanuit dat u deze verder
uitzet.

Bij vragen van uw kant mijn telefoonnummer is

Met vriendelijke groet, «Polders.doc»

Polders. doe
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Aanvullende vragen bij ontheffingsaanvragen ffwet voor de dijkverzwaringen
Paulinapolder en Baarlandpolder.

Paulinapolder:

Hoe dient het onderhoudspad (niet worden vormgegeven in asfaltbeton) zodanig
worden uitgevoerd en van recreatief medegebruik worden uitgesloten dat de functie
van hoogwatervluchtplaats blijvend is gegarandeerd (d.i. invulling van de gunstige
staat van instandhouding)?
Hoe dient de bekledingsconstructie van de dijk te worden vormgegeven, opdat de
geschiktheid als broedbiotoop voor plevieren wordt geoptimaliseerd?
Hoe kunnen de effecten op de natuurwaarden van het gebruik van schor en slik als
werkstrook worden geminimaliseerd?

Baarlandpolder:

Hoe kan het onderhoudspad ter hoogte van de dijkvakken 39 a en b zodanig worden
uitgevoerd en van recreatief medegebruik worden uitgesloten dat de functie van
hoogwatervluchtplaats: Plaat van Baarland (in het aansluitende vak/traject Baarland-
/Zuid-lEveringepolder) blijvend is gegarandeerd (d.i. invulling van de gunstige staat
van instandhouding)?
Hoe kunnen de effecten op de natuurwaarden tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden worden geminimaliseerd?




