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Geachte heer

U geeft in uw brief aan dat het betreffende dijktraject in 2010 verbeterd is. Door de verbetering is het strandje
zo goed als verloren gegaan. Naar aanleiding van gesprekken tussen de gemeente Goes, Dorpsbelangen
Kattendijke en uw waterschap heeft u besloten om het strandje te herstellen. De werkzaamheden bestaan
uit het aanbrengen van 1500 m3 zand, waarbij de werkzaamheden maximaal één werkweek in beslag zullen
nemen. Ze vinden plaats in de periode oktober-november 2012 of maart-april 2013. Dat hangt af van de
wijze waarop de werkzaamheden te combineren zijn met andere dijkwerkzaamheden in de omgeving.

De aanvullende werkzaamheden zijn door Arcadis op hun natuureffecten beoordeeld. Het resulterende me-
mo 'Toetsing Nbwet aanvulling strand Stormesandepolder' (d.d. 30 augustus 2012) heeft u als bijlage bij uw
brief gevoegd. De conclusie van het memo is dat er geen verslechtering en significant negatieve verstoring
van beschermde natuurwaarden in het Natura 2000-gebied Oosterschelde zullen optreden.

Overwegingen
De aanvullende werkzaamheden zullen binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied plaatsvinden.
Door het aanvullen van zand op het strandje wordt de situatie hersteld zoals deze voor de dijkverbetering in
2010 aanwezig was. Voor een deel zal het zand aangebracht worden op de stenige glooiing en voor een
deel op het voorliggende slik. Van een verslechtering van habitattypen door een permanente onttrekking van
beschermde habitattypen is derhalve geen sprake.
Zeehonden komen hooguit incidenteel in de directe omgeving van de werkzaamheden voor. Noordse woel-
muizen leven niet in de directe omgeving, ook niet in de inlaag aan de binnenzijde van de dijk, en de dijk-
glooiing zelf vormt geen geschikt leefgebied voor deze soort. Effecten op beide soorten zullen daarom niet
optreden.
Op de dijk in de directe omgeving broeden geen Natura 2000-broedvogels. In het verleden broedden enkele
kluten in de inlaag aan de binnenzijde van de dijk. Door de aanwezigheid van een buitendijkse verharde weg
die opengesteld is voor autoverkeer en een verhard fietspad op de kruin van de dijk is er sprake van regel-
matige verstoring door menselijk gebruik, wat de dijk niet geschikt maakt voor de aanwezigheid van broed-
vogels. Effecten op broedvogels zullen derhalve niet optreden.
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Enige effecten kunnen optreden op niet-broedende vogels, hetzij foeragerend op de langs het dijktraject bij
laagwater droogvallende slikken, dan wel overtijend op hoogwatervluchtplaatsen in de directe omgeving. In
het memo wordt daar nader op ingegaan. Enige extra verstoring van vogels kan zeker optreden, maar de
werkzaamheden zijn in omvang en tijdsduur beperkt. Eventueel verstoorde aantallen zijn niet dermate groot
en mogelijkheden om naar andere (deel)gebieden uit te wijken zijn voldoende aanwezig, zodat van signifi-
cant negatieve effecten geen sprake zal zijn. Wij komen derhalve met de opsteller van het memo tot de con-
clusie dat het effectniveau dermate beperkt is dat de wettelijke grenzen van de vergunningplicht in het kader
van de Natuurbeschermingswet 1998 niet overschreden worden.

U kunt de aanvullende werkzaamheden dus uitvoeren zonder dat daar een vergunning ex artikel 19d van de
Natuurbeschermingswet 1998 voor benodigd is. Dit geldt onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de activitei-
ten conform uw beschrijving in uw brief (inclusief memo) plaatsvinden. Wij adviseren u om (een kopie van)
deze brief ter plaatse van de activiteiten aanwezig te hebben, zodat deze getoond kan worden aan eventue-
le controlerende handhavers.

Een afschrift van de brief hebben we gezonden aan de sectie Handhaving Groen van Provincie Zeeland,
Projectbureau Zeeweringen, gemeente Goes, NP Oostersehelde, ZMf en Vogelbescherming Nederland.

Hoogachtend,
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