
Waterschap Zeeuwse Eilanden

J

uw brief
uw kenmerk

ons kenmerk

bijlagen
: 2010010437

behandeld door

doorkiesnummer

e-mail

lARCH,Ïif á\dl.2tI< \K
--J

\oLl.5 J<Q

onderwerp : natuurbeschermingswetvergunning dijktraject Haven De Val, polder Zuidhoek, Zuidemieuwland-
polder en Gouweveerpolder

Middelburg, 20 oktober 2010

Geachte heer

Op 21 juli 2010 heeft Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland de nota "Daar bij de Wa-
terkant" vastgesteld. In deze beleidsnota wordt een indicatief streetbeeld voor het ontwikkelen
van recreatieve fietsroutes op en langs de primaire waterkeringen gegeven.

Wij hebben geconstateerd dat in de nota voor het dijktraject Haven De Val het streetbeeld bui-
tendijks fietsen is opgenomen. Dit streetbeeld is vastgesteld op basis van de afwezigheid van
voor vogels zeer gevoelige locaties, het aanliggende schor en slik dat op de Toegankelijkheids-
regeling van de Oosterschelde als vrij toegankelijk is aangeduid en het feit dat het vanuit Zierik-
zee zeer aantrekkelijk is om hier buitendijks naar het watersnoodmuseum bij Ouwerkerk te fiet-
sen en verder richting Bruinisse.

De dijkversterkingswerkzaamheden in het kader van het project Zeeweringen zijn momenteel in
een afrondende fase. Volgens de door de provincie op 14 oktober 2009 afgegeven natuurbe-
schermingswetvergunning (kenmerk 090337321NB.09.039) dient het dijktraject na de werk-
zaamheden te worden afgesloten voor recreatief medegebruik.
Hiertoe dient de onderhoudsweg op de buitenberm te worden afgestrooid met grond en inge-
zaaid met gras. Zowel de ontoegankelijkheid van de onderhoudsweg voor fietsers als het af-
strooien wordt geregeld in voorschrift 7 van de vigerende vergunning.

Het afsluiten en het afstrooien van de onderhoudsweg langs het dijktraject is ons inziens niet
meer aan de orde gezien het in de beleidsnota vastgestelde streetbeeld buitendijks fietsen en
bovengenoemde argumentatie.

Op basis van het bovenstaande willen wij u vragen om de openstelling van de onderhoudsweg
langs het dijktraject Haven De Val, polder Zuidhoek, Zuidernieuwlandpolder en Gouweveerpol-
der op te nemen in een wijzigingsvergunning en het voorschift met betrekking tot het afstrooien
van de onderhoudsweg met grond te laten vervallen.
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