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Bijgaand treft u de plan beschrijving voor de verbetering van de gezette steenbekleding Oud-
Noord-Bevelandpolder aan (in tweevoud). De plan beschrijving heeft van 5 tot en met 30 sep-
tember ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen ingediend.

De eerste zienswijze is van de gemeente Noord-Beveland. De zienswijze komt er op neer dat de
gemeente verzoekt om het volgens de plan beschrijving af te sluiten (zuidelijk) deel van de on-
derhoudsweg op dit dijkvak toch open te stellen voor recreatief 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.

Verder heeft de Zeeuwse Milieufederatie, mede namens de Vogelbescherming een zienswijze
ingediend met betrekking tot het plan voor de verbetering van de steenbekleding Oud-Noord-
Bevelandpolder. De kern van de zienswijze houdt in dat er nu voor de Oosterschelde plannen
worden opgesteld vooruitlopend op de totstandkoming van de Integrale Beoordeling Ooster-
schelde (IBOS). Hierdoor komt de door de ZMF gewenste integrale beoordeling van de effecten
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van het uitvoeren van dijkversterkingwerken in de Oosterschelde in gevaar. Met name is dan
ook onduidelijk in hoeverre mogelijke cumulatieve effecten worden meegewogen. Verder is het
voor de ZMF onduidelijk wat de gebruiksmogelijkheden van de dijk zijn na afronding van de ver-
sterkingswerken. .

Het waterschap deelt de mening van de ZMF dat het gewenst is om integraal naar de effecten
van de werkzaamheden voor de hele Oosterschelde te kijken. Het waterschap heeft al verschil-
lende malen te kennen gegeven daarover een overleg met ZMF en Vogelbescherming te willen
voeren. Het waterschap heeft daarom al ter voorbereiding een visie opgesteld over het belang-
rijkste discussiepunt, het openstellen van de onderhoudswegen. Op basis van deze visie kan in
overleg met onder andere ZMF en Vogelbescherming een plan voor de openstelling c.q. afslui-
ting van de werkwegen worden opgesteld. Zowel waterschap als ZMF hebben zich op het
standpunt gesteld dat een dergelijk overleg pas zinvol is wanneer er "objectieve" informatie in
de vorm van een IBOS beschikbaar is. Dit IBOS wordt opgesteld door een bureau in opdracht
van het Projectbureau Zeeweringen. Door capaciteitsproblemen is de totstandkoming van het
IBOS ernstig vertraagd. Het waterschap heeft dan ook al herhaalde malen bij het Projectbureau
aangedrongen op afronding van de IBOS. In die zin deelt het waterschap de mening van de
ZMF. De IBOS is zeer recent afgerond. Getracht zal worden op zo kort mogelijke termijn overlegIe te voeren met ZMF en Vogelbescherming Nederland.

Nu de Staatsecretaris heeft besloten vast te houden aan afronding van het Project Zeeweringen
in 2015 moeten de werken volgens een zeer strak schema worden voorbereid. Dit maakte het
helaas onmogelijk om met de voorbereiding van de verbeteringswerken in de Oosterschelde te
wachten op de afronding van de IBOS. Dat neemt niet weg dat nadrukkelijk is gekeken naar de
ecologische effecten. Per dijkvak wordt namelijk een natuurtoets opgesteld, waarin een Vogel-
en Habitarichtlijn toets zijn opgenomen. Verder is er ook een onderbouwde aanvraag voor een
vergunning op basis van de Flora- en Faunawet opgesteld. Samen staan deze stukken garant
voor een uitvoerige en evenwichtige beoordeling van de ecologische effecten van de werk-
zaamheden. Daarbij wordt ook zo goed mogelijk gekeken naar cumulatieve effecten.

Wat betreft het gebruik van de dijk na afronding van de werkzaamheden is de planbeschrijving
volstrekt duidelijk. Het overgrote deel van de onderhoudsweg zal voor recreatief medegebruik
worden afgesloten in verband met de belangen van de vogels. Een klein deel ten noorden van
dijkpaal 1791 bij de Zeelandbrug wordt wel opengesteld.
Ter onderbouwing van dit besluit zijn de rapporten waarin de toetsen aan de Vogel-en Habita-
trichtlijn en de Flora-en Faunawet zijn neergelegd aan ZMF en Vogelbescherming toegezonden.

De algemene vergadering heeft de planbeschrijving op 5 oktober jl. vastgesteld. Overeenkom-
stig het bepaalde in artikel 7 van de Wet op de waterkering verzoeken wij u de planbeschrijving
goed te keuren.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van
watersroapZeeuwse Eilanden
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