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Geachte ,

Op 16 april2010 ontvingen wij uw brief waarin u vraagt of er een wijzigingsvergunning benodigd is voor een
aanpassing in de fasering van de werkzaamheden bij de uitvoering van de verbetering van de gezette
steenbekleding van het dljktrajeet Tweede Bathpolder, Stroodorpepolder, Oostpolder en Roeishoek. Voor die
dijkverbetering is door ons een vergunning afgegeven in het kader van de Natuurbeschermingswet (kenmerk
09030634/NB.09.037, d.d. 11 september 2009).

U geeft aan dat de uitvoerende aannemer het verzoek heeft ingediend om de werkzaamheden van 1 april-
31 mel2010 op het traject tussen dijkpalen 1273+75 meter en 1270 uit te breiden met het traject van dijkpa-
len 1270 tot 1268. Dat laatst genoemde gedeelte maakt onderdeel uit van het deeltraject van dijkpalen 1270
tot 1255 waarvoor in de passende beoordeling behorende bij de vergunning en in de vergunning de uitvoe-
ringsperiode 1 augustus - 31 september staat aangegeven. Langs het gedeelte tussen dijkpalen 1270 en
1268 staat een aantal woningen. Door het aanpassen van de fasering op dit deeltraject zal de overlast voor
de bewoners worden beperkt.

Voor de beoordeling van de eventuele negatieve effecten van deze aanpassing op de beschermde Natura
2000-waarden heeft de opsteller van de passende beoordeling, Grontmij, een memo opgesteld. Deze heeft
u als bijlage aan uw brief toegevoegd. Uit de memo blijkt dal er door de gewenste aanpassing van de fase-
ring geen negatieve effecten optreden op beschermde Natura 2000-waarden. De vergunde fasering van de
werkzaamheden tussen dijkpalen 1268 en 1270 is gebaseerd op het broedseizoen van strandplevier en
bontbekplevier. Deze broeden op een stenenstrandje ter hoogte van dijkpaal 1266 en dat ligt nel buiten de
verstoringsafstand van 200 meter ten opzichte van dijkpaal 1268. Het aanpassen van de fasering conform
de wens van de aannemer levert derhalve geen extra negatieve effecten op.

U kunt de gewenste aanpassing van de fasering doorvoeren, zoals u die in uw brief inclusief memo heeft
aangegeven, zonder dat daar een vergunning ex artikelen 16 en 19d van de Natuurbeschermingswet 1998
voor benodigd is. Dit onder de uitdrukkelijke voorwaarëie dat de aanpassing conform uw verzoek wordt uit-
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Wij verzoeken u deze brief bij de vigerende vergunning te voegen. Ook op de praats van de uitv()ering van
de werkzaamheden dient een kopiè. van deze brief bij de kopie van de vigérende vergunning gevoegd te
worden, conform het voorschrift uit de vergunning dal u verplicht om de vergunning op de plaats van deuit-
voering aanwezig te laten'zijn. . . " ' , ' .. , ., "

Hoogachtend,

111111111111111111111111111DI~Ill!111II mI
014880 2010 PZOB-B-10125

evestVergunningsplicht Natuurbeschermingswet wijzi! I

hoofd afdeling water én Natuur.
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