
1

C
.__

Directie Zuidwest.-re 'i. ,\

.> Q)

Q)
VI
VI •

I... >Q)- C
VI Q)
C I...

~
Q)
Q)
...c
Q)
..0
I...

:J
:J-re
Z

~'
:J
0
..0
"'0
c
re
....J

•Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij

Directie Zuidwest

Burg. de Raadtsingel 69
Postadres: Postbus 1167

3300 BD DORDRECHT

Telefoon: 078-6395495

Fax: 078-6395499

AANTEKENEN

Rijkswaterstaat, directie Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Postbus 114

4460 ACGOES.

uw brief van

20 juli 2000
uw kenmerk ons kenmerk

PZDB-B-00053 1323/HZlavh
onderwerp

Vergunning NB-wet;"Schor van
Waarde"

doorkiesnummer

In uw bovengenoemde brief, door het college van G~dePil.~~~!!J~~!.rJ..i~~l!.~.J._..J
ontvangen op 24 juli 2000 en aan mij ter afdoening doorgestuurd, verzoekt u vergunning
in het kader van de Natuurbeschermingswet voor het aanpassen van de dijkbekleding van
het dijkvak Waarde - Westveerpolder, voor een gedeelte aangrenzend aan het beschermd
en staatsnatuurmonument "Schor van Waarde".
De ontvangst van uw aanvraag is op 31 juli 2000, kenmerk 007507, bevestigd.

Het uit te voeren werk bestaat in hoofdzaak uit:
* het aanbrengen van een onderhoudsstrook uitgevoerd in koperslakblokken;
* het herplaatsen van betonzuilen en deze inwassen met steenslag;
* het plaatsen van een teenbeschot met Azobe palen;
* het aanbrengen van een kreukelberm bestaande uit breuksteen;
* onder het geheel zal een Geotextiel doek worden aangebracht.
Volgens de huidige planning vinden de werkzaamheden plaats in de periode vanaf 1april
2001 tot 1 juni 2002, op grond van een tweejarig bestek.

Advies en zienswijze
Ten aanzien van uw verzoek hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland
namens mij advies ingewonnen bij het college van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Reimerswaal en is Staatsbosbeheer Regio West-Brabant - Deltagebied, in de
gelegenheid gesteld een zienswijze ten aanzien van uw verzoek naar voren te brengen.

De gemeente Reimerswaal deelt mij desgevraagd mee dat zij geen bezwaar hebben tegen
het verlenen van een vergunning. Wel tekenen zij daarbij het volgende aan. Aan de te
verlenen vergunning zal naar verwachting van het college dezelfde voorwaarden worden
gekoppeld aan de verleende vergunning voor de aanpassing van het dijkvak
Zimmermanpolder. Naar verwachting zal zo onnodige schade voorkomen worden en zal
waar nodig deze worden hersteld. Het college gaat er verder van uit dat de
werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in de periode tussen 1juli en 30 september, om
het broedseizoen en aankomst van de wintergasten niet te verstoren.
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Voor wat betreft een aanlegvergunning op grond van het bestemmingsplan
"Buitengebied" deelt het college mee dat het projectbureau Zeeweringen nog geen contact
met het college heeft opgenomen.

Van Staatsbosbeheer regio West-Brabant - Deltagebied heb ik geen reactie ontvangen.

Wettelijk kader
Op grond van artikel 12, eerste lid, is het verboden om zonder vergunning van de Minister
of in strijd met bij zodanige vergunning gestelde voorwaarden handelingen te verrichten,
te doen verrichten of te gedogen, die schadelijk zijn voor het natuurschoon of voor de
natuurwetenschappelijke betekenis van een beschermd natuurmonument of die een
beschermd natuurmonument ontsieren.
Artikel 12, eerste lid, van de wet is niet van overeenkomstige toepassing verklaard ten
aanzien van staatsnatuurmonumenten.

In artikel 21, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet is bepaald dat een
natuurmonument dat eigendom van de Staat is, kan worden aangewezen als
staatsnatuurmonument.

Artikel 21, derde lid, bepaalt dat het beheer van een staatsnatuurmonument gericht is op
het behoud of herstel van het natuurschoon of van de natuurwetenschappelijke betekenis.
Op grond van het vierde lid van dit artikel is ten aanzien van een staatsnatuurmonument
het bepaalde bij artikel 16, eerst en tweede lid, onder ben c, en artikel 17 van
overeenkomstige toepassing verklaard.

Uit jurisprudentie van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State (uitspraak van 14 juni
1984, no. R01.83.147S) blijkt dat hoewel de wetgever een dergelijke mogelijkheid niet met
zoveel woorden in de wet heeft opgenomen, de minister vergunning kan verlenen voor
zover inbreuken op het karakter van een staatsnatuurmonument door derden worden
verricht en uitgaan boven datgene waarvoor ingevolge artikel aë, tweede lid, aanhef en
onder c, een ontheffing kan worden verleend. Die bevoegdheid vloeit niet slechts uit de
aan de Staat als eigenaar toekomende rechten voort, maar tevens uit de op hem ingevolge
artikel 21, derde lid, van de Natuurbeschermingswet rustende algemene publiekrechtelijke
beheerstaak, die het gevolg is van de status van staatsnatuurmonument.

Overwegingen
Ten aanzien van uw verzoek heb ik het volgende overwogen.

Een groot deel van de Nederlandse zeedijken wordt aan de zeezijde beschermd tegen
golven door een glooiing met een toplaag van zetsteen. Deze bekledingen zijn in het
verleden grotendeels ontworpen op basis van ervaring. Door de Technische
Adviescommissie Waterkeringen (TAW) is sinds 1983 onderzoek gedaan naar de sterkte
van deze gezette steenbekledingen. Uit onderzoek is gebleken dat de huidige
steenbekledingen op een groot deel van de zeedijken niet voldoet aan de door de in 1996
opgestelde leidraad Toetsen op Veiligheid gestelde normen. Om dit probleem op te lossen
is het Project Zeeweringen opgestart. Binnen de projectorganisatie werkt uw organisatie
samen met de Zeeuwse Waterschappen en de Provincie Zeeland. De taak van het Project



•

Datum

25-09-2000
Kenmerk

1323/HZ/avh

Vervolgblad

3

Zeeweringen is het verbeteren van de met steen beklede onderdelen van het buitentalud
van de zeedijken in Zeeland op die plaatsen waar dat nodig is. De zeedijken langs de
Westerschelde worden als eerste aangepast.
Thans zijn de werkzaamheden voor aanpassing van het dijkvak Waarde - Westveerpolder,
voor een gedeelte grenzend aan het beschermd en staats-natuurmonument "Schor van
Waarde", uitvoeringsgereed. De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk vanaf de dijk zelf
worden uitgevoerd, waardoor schade aan de vegetatie van het aangrenzende vlakke
dijkvak, beperkt zal blijven.

Afhankelijk van de periode waarin de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, kan
verstoring van de vogelfuncties van het aangrenzende schorgebied plaats vinden. Als
broedseizoen wordt voor dit milieutype de periode 15 april- 1 juli aangemerkt. U heeft
kenbaar gemaakt dat de werkzaamheden, grenzend aan het schor, buiten de
vogelbroedperiode zullen worden uitgevoerd.

Gezien het belang van de uit te voeren werkzaamheden en gelet op de geringe
verstorende effect op de fauna van het aangrenzende beschermd en staats-
natuurmonument heb ik geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de
vergunning.

Van de zijde van Gedeputeerde Staten van Zeeland is medegedeeld dat zij met de
voornoemde overwegingen kunnen instemmen.

Besluit
Gezien het belang van het noodzakelijke onderhoud van de dijk en de geringe schade aan
het natuurwaarden van het aangrenzende schorgebied, verleen ik de door u gevraagde
vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet voor het aanpassen van de
bekleding van het dijkvak Waarde - Westveerpolder één en ander conform uw aanvraag en
de daarbij behorende bestekstekening Waarde/Westveerpolder Dwarsprofiel1 bestaand
en nieuw Doorsnede lA.

Ter bescherming van de in het natuurmonument aanwezige natuurwaarden verbind ik aan
deze vergunning de volgende voorwaarden.

1. De werkzaamheden dienen buiten de vogelbroedperiode (15 maart - 1 juli) te worden
uitgevoerd.

2. De aanvang van de werkzaamheden dient te worden gemeld aan de medewerker
Natuurbeschermingswet van de provincie Zeeland, de heer H.s. Zandstra tel: 0118-
631988

Deze vergunning is geldig tot 31-12-2003.

Deze vergunning is de eerste 6 weken nog niet geldig. De werking van deze vergunning
blijft namelijk opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken (artikel as, tweede lid
Natuurbeschermingswet); deze beroepstermijn bedraagt 6 weken en vangt aan met ingang
van de dag na verzending van deze brief (art.6:7 Algemene wet bestuursrecht). Indien
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beroep wordt ingesteld, blijft de werking van deze vergunning opgeschort, totdat op het
beroep is beslist (art. 19, tweede lid Natuurbeschermingswet).

Tegen dit besluit kunt u (en dat geldt voor iedere belanghebbende) schriftelijk bezwaar
maken. Het bezwaarschrift richt u aan:

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
d.t.v. het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland
Postbus 165
4330 AD Middelburg.

In uw bezwaarschrift neemt u tenminste op:
• uw naam;
• uw adres;
• de datum;
• tegen welk besluit u bezwaar maakt;
• waarom u bezwaar maakt;
• uw handtekening.

U moet het bezwaarschrift binnen 6 weken na de dag, waarop dit besluit is bekend
gemaakt, indienen. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending, die u hierboven
vermeld ziet.
Overschrijding van de termijn kan er toe leiden dat met uw bezwaren geen rekening meer
wordt gehouden.
Indien u overweegt bezwaar te maken, wordt u desgewenst een informatiefolder
toegezonden. U kunt daarom vragen door het bellen van telefoonnummer 0118-631700.

DEMINISTERVANLANDBOUW




