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Hierbij delen wij u mede dat wij de twee door u vastgestelde plannen verbetering
steenbekleding, voor de dijkvakken Paviljoenpolder en Waarde- en Westveerpolder,
volgens artikel 7 van de Wet op de waterkering in onze vergadering van 30 janua-
ri 2001 hebben goedgekeurd.

We willen daarbij het volgende aantekenen.
De verstoring van broedgebieden en hoogwatervluchtplaatsen nabij het Schor van
Waarde wordt in het door u vastgestelde plan verbetering steenbekleding dijkvak
Waarde- en Westveerpolder gedeeltelijk voorkomen door afsluiten van de onder-
houdsweg voor fietsers. De milieu-inventarisatie, die ons college heeft vastge-
steld, geeft juist aan dat recreatief medegebruik nabij het Schor van Waarde,
van de onderhoudsweg niet gewenst is.

Wij achten het noodzakelijk dat de aanleg van deze onderhoudsweg gepaard gaat
met adequate voorzieningen om de toegankelijkheid voor recreatief medegebruik
ten opzichte van de huidige situatie niet te doen verbeteren.

Uw mening dat de aanleg van de onderhoudsweg niet zal leiden tot toename van het
huidige recreatieve medegebruik wordt door ons niet gedeeld~ In de huidige situ-
atie wordt, zeker bij dijktrajecten die beweid worden, sporadisch gebruik ge-
maakt van de mogelijkheid tot recreatief medegebruik zoals vissen of wandelen.
Zodra echter een onderhoudsweg is aangelegd en zeker indien deze weg geen deel
meer uitmaakt van het beweide dijkgedeelte leert de ervaring uit de reeds elders
gerealiseerde onderhoudswegen dat het gebruik in sterke mate toeneemt. De even-
tueel te treffen maatregelen om de toegankelijkheid te beperken dienen dan ook
met dat aspect rekening te houden.

Wij nemen aan dat de in uw aanbiedingsbrief genoemde maatregelen deel uitmaken
van de planuitvoering en dat over deze maatregelen overleg zal worden gevoerd
met de ZMF.

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten genomen besluit,
hoogachtend,

directie Ruimte, Milieu en Water.
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