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Middelburg, 2 november 2005

Geacht college, VERZONDEn - 7 NOV 2005
In het kader van de inspraakprocedure met betrekking tot de plan beschrijving verbetering ge-
zette steenbekleding Oud-Noord-Bevelandpolder heeft u een zienswijze ingediend.
De zienswijze komt er op neer dat de gemeente verzoekt om het volgens de planbeschrijving af
te sluiten (zuidelijk) deel van de onderhoudsweg op dit dijkvak toch open te stellen voor recrea-
tief medegebruik.

Het waterschap zet zich in beginsel in voor het openstellen van de onderhoudswegen op de
dijken. Er moet echter van worden uitgegaan dat openstelling van een onderhoudsweg leidt tot
een toename van het aantal recreanten. Deze recreanten verstoren volgens deskundigen de
vogels die zich op of bij de waterkering bevinden. Er zijn plekken die zo belangrijk zijn voor de
vogels als broedgebied, foerageergebied of hoogwatervluchtplaats dat die verstoring leidt tot
significante effecten in de zin van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Dan kan een project alleen door-
gang vinden als het een belangrijk maatschappelijk belang dient. Dat kan van het openstellen
van (een deel van) niet gezegd worden. Daarom is het waterschap wel gedwongen de onder-
houdswegen op deze plekken af te sluiten.

Op andere plaatsen worden de onderhoudswegen wel opengesteld voor recreatief medegebruik.
Het waterschap beoogt daarmee tot een evenwichtig beleid te komen met aan de ene kant rus-
tige plekken voor de vogels en aan de andere kant aantrekkelijke fietsroutes voor de bewoners
en bezoekers van ons beheersgebied.
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Wij hebben de plan beschrijving inzake de verbetering van de gezette steenbekleding Oud-
Noord-Bevelandpolder vastgesteld in onze vergadering van 5 oktober 2005. De planbeschrijving
is inmiddels aan Gedeputeerde Staten aangeboden ter goedkeuring.
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