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Geacht bestuur,

Hierbij delen wij u mede dat W1J, op basis van de bij uw brief van 16 december
2002 gevoegde Planbeschrijving Verbetering gezette steenbekleding Everinge-,
Zuid- en Baarlandpolder, uw verzoek tot goedkeuring ingevolge artikel 7 van de
Wet op de Waterkering van dit voorgenomen werk in onze vergadering van 25 maart
2003 hebben behandeld. In de planbeschrijving geeft u aan welke milieubelangen
door het verbeteren van de gezette steenbekleding getroffen kunnen worden en
welke voorzieningen daaraan zlJn gekoppeld gericht op het ongedaan ma-
ken/beperken van de nadelige gevolgen en waar mogelijk ter bevordering van deze
belangen.

Wij vertrouwen hierop dat u bij de uitvoering van het werk de nodige aandacht
zult besteden aan de natuurbelangen, zoals gesteld in de vigerende milieuwet- en
regelgeving. Wij zijn derhalve van oordeel dat er voor de door u voorgenomen
activiteit goedkeuring kan worden verleend aan het plan voor de verbetering van
de gezette steenbekleding op het dijkvak Everinge-, Zuid- en Baarlandpolder.

Wij onderschrijven uw in uw brief aan de Vogelbescherming Nederland van 11 de-
cember 2002 aangegeven besluit de onderhoudsweg voor recreatief medegebruik ef-
fectief af te zullen sluiten om verstoring van de vogels op de locatie te voor-
komen. Ook onderschrijven wij uw besluit om effecten op de natuurbelangen zoveel
mogelijk te beperken bij de uitvoering van het werk omtrent het gebruik van het
voorliggende schor als werkstrook.

Hoogachtend,
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