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afdeling: Water en Natuur

bijlage(n):

behandeld door:

doorkiesnummer: 0118-6

onderwerp: vergunning ex artikel19d ~_
Natuurbeschermingswet 0 ---

'Westerschelde & Saeftinghe"

verzonden: 2 3 JULl2008 Middelburg, 22 juli 2008

Geachte heer

Hierbij bevestigen wij uw aanvraag voor een vergunning op grond van artikel 19d van de Natuurbescher-
mingswet 1998 op 7 juli 2008 te hebben ontvangen. U vraagt vergunning aan voor uit te voeren
werkzaamheden aan het dijktraject Boulevard Bankerts en Evertsen te Vlissingen. Als reactie hierop delen
wij u het volgende mede.

U geeft aan dat de dijkbekleding van het 1,7 kilometer lange dijktraject deels is afgekeurd. De afgekeurde
delen wilt u verbeteren, met name door deze te overlagen. Gelet op de bij de aanvraag overgelegde stukken
concluderen wij dat in het onderhavige geval gezien de locatie, het tijdstip en de omvang van de
werkzaamheden, geen sprake zal zijn van een negatief effect. De activiteiten vinden namelijk nagenoeg
geheel buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe plaats. Alleen indien
aanvoer van materiaal over water plaatsvindt zal er een directe effectwerking op de beschermde natuur-
waarden van dit gebied kunnen zijn. De enige effecten die denkbaar zijn, zijn verstoringen van langs de kust
foeragerende en verblijvende vogels. De aantallen aanwezige vogels zijn beperkt, mede als gevolg van de
grote mate van menselijke verstoring die zich langs dit dijktraject direct grenzend aan de binnenstad van
Vlissingen, met zijn zandstrand, de drukbezochte boulevards en het intensieve weg- en scheepvaartverkeer.
De werkzaamheden zullen derhalve nauwelijks tot extra verstoring kunnen leiden. Dit eventuele negatieve
effect achten wij dermate gering dat u de genoemde werkzaamheden kunt uitvoeren, zonder dat daar een
vergunning als bedoeld in artikel19d van de Natuurbeschermingswet 1998 voor benodigd is.

Voor de goede orde wijzen wij u erop dat genoemde handelingen van invloed kunnen zijn op beschermde
soorten, planten en/of dieren genoemd in de Flora- en faunawet en de daarop gebaseerde uitvoeringsbeslui-
ten. Indien dit aan de orde is, dient u mogelijk tevens te beschikken over een ontheffing als bedoeld in die
wet. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij Dienst Regelingen, Postbus 1191, 3300 BD Dordrecht, alge-.
meen informatienummer 0800-2233322.

Hoogachtend,

hoofd afdeling Water en Natuur ~
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