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Onderwerp : herstel dijkglooiing Kruiningenpolder

Kruiningen, 11 juni 2001

Geachte heer

Op 28 februari 2001 vond het startoverleg plaats voor het project "herstel dijkglooiing Kruinin-
genpolder" .
Omtrent dat project maken wij u voor de goede orde attent op het volgende.

Aanlegvergunning
Hoewel er voor de glooiing slikken liggen, is er voor het werk voor zover dat die slikken raakt,
geen aanlegvergunning vereist; zo'n vergunning is ter plaatse slechts vereist voor het storten en
lozen van baggerspecie, en daarvan is geen sprake.

Natuurbeschermingswet
Het betrokken dijkvak grenst niet aan een Beschermd of Staatsnatuurmonument krachtens de
Natuurbeschermingswet, zodat ook uit dien hoofde geen vergunning vereist is.

Vogel richtlijn en Wetland
Het betrokken dijkvak grenst, over de volle lengte, wél aan die delen van de Westerschelde, die
bij besluit van 24 maart 2000 zijn aangewezen als Speciale Beschermingszone in het kader van
de Europese Vogelrichtlijn en als Wetland in het kader van de Wetland-Conventie. Dat feit
dwingt tot een kwalificatie van de schade die (tijdelijk) aan de habitat van de, het gebied kwalifi-
cerende, (water)vogels wordt toegebracht.

Onderhoudsstrooklfietspad
Wij geven u in overweging de hiervoor bedoelde ornithologische belangen door een terzake
deskundige te laten beoordelen en beschrijven. Wanneer geconcludeerd wordt dat het
slik/schor als hoogwatervluchtplaats, broedgebied of anderszins voor (water)vogels van belang
is, zal een aan te leggen onderhoudsstrook immers niet, danwel slechts beperkt, voor
(fiets)recreatief medegebruik opengesteld mogen worden.
Wij zijn in beginsel overigens enthousiast over de optie om een aan te leggen onderhouds-
strook mede als een "buitendijkse recreatieve fietsroute" te benutten, maar waar dat om ornitho---=w'~=-
logische redenen niet verantwoord is, dient de route binnendijks geleid te worden. ~
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GEMEENTE REIMERSWAAL

Aan- en afvoerroutes en materiaIËm-depot(s)
Voor het aan- en afvoerend vrachtverkeer dient tijdig voor de start van het werk, specifiek af-
stemmingsoverleg met onze sector Gemeentewerken en het Waterschap plaats te vinden,
waarna over (de consequenties van) het werk via de pers informatie kan worden gegeven.

Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn.
Voor eventueel gewenste nadere informatie kunt u contact opnemen met de van de
afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Hij is bereikbaar onder het in het briefhoofd
vermelde doorkiesnummer.

Met vriendelijke groet,
name~ n wethouders van Reimerswaal

~i<- afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling
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