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Middelburg, 23 oktober 2012

VERZONDEN Z 3 OKT. 2012
In het kader van het project Zeeweringen wordt momenteel de steenbekleding van het dijktra-
ject Wilhelminapolder, Oost-Bevelandpolder vervangen. Op 9 september 2011 heeft de provinde
Zeeland een vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 voor deze werkzaamheden
afgegeven (kenmerk 11111291/NB.11.012).

In bovengenoemde vergunning is opgenomen dat na afloop van de werkzaamheden het dijktra-
ject in ordelijke toestand dient te worden achtergelaten, uiterlijk per 15 november van hetzelf-
de jaar als uitvoering. Door de vondst van verschillende explosieven uit de Tweede Wereldoorlog
zijn de werkzaamheden echter vertraagd. Als gevolg hiervan is voorzien in werkzaamheden na 15
november 2012. Het waterschap heeft toestemming gegeven om de glooiing van de dijk in plaats
van op 1 oktober op 1 november te dichten.

De werkzaamheden die na 15 november zijn voorzien bestaan uit het aanvullen, profileren en
inzaaien van bermen aan de buitenzijde van de dijk. De werkzaamheden worden uitgevoerd aan
de buitenzijde van de dijk op de gedeelten tussen de dijkpalen 1624-1632 en tussen de dijkpalen
1653-1679. Dewerkzaamheden vinden dus niet plaats langs de volledige lengte van het dijktra-
ject. Voor de werkzaamheden worden vier kranen, vier trekkers en twee loaders gebruikt en het
reeds bestaande binnendijkse depot aan de Kattendijkseweg. De werkzaamheden vinden plaats
tot uiterlijk 15 december 2012.

In het bijgevoegde memo d.d. 16 oktober 2012 (kenmerk PZDB-M-12329)zijn de effecten van de
werkzaamheden op de beschermde natuurwaarden getoetst aan de bepalingen van de Natuurbe-
schermingswet 1998. Op basis van de natuurtoets kan worden geconcludeerd dat er door de ver-
lengde periode van de werkzaamheden slechts beperkt negatieve effecten zijn voorzien. Deze
negatieve effecten zijn niet significant. In tegenstelling tot afbeelding 6 van het memo wordt
alleen het binnendijkse depot aan de Kattendijkseweg gebruikt, Het gebruik van een puinbreker
op het depot leidt niet tot een cumulatie van effecten. In de omgeving liggen voldoende uit-
wijkmogelijkheden voor verstoorde vogels. Significante effecten zijn uitgesloten. Er is geen
sprake van verslechtering van kwaliteit van habitats en hoogstens sprake van niet-significante
verstoring van niet-broedvogelsoorten.
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Op basis van het bovenstaande vragen wij u of voor de uitloop van de werkzaamheden een wijzi-
gingsvergunning Natuurbeschermingswet 1998 noodzakelijk is.
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