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Geachte heer

Op 28 februari 2008 ontvingen wij van u informatie over het gebruik van een loswal in Schelphoek (gemeen-
te Schouwen-Duiveland) bij de dijkverbetering van Schelphoek Oost met de vraag of een wijziging van de
reeds voor deze dijkverbetering verleende vergunning (kenmerk RMW0711112/NB.07.032, d.d. 21 septem-
ber 2007) op grond van artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 vereist is. In antwoord
hierop delen wij u het volgende mede.

•

Het gebruik van de loswaL. en de daarmee gepaard gaande vaarbewegingen zijn niet meegenomen in de
aanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet voor het desbetreffende traject. Uit de bij uw brief
gevoegde stukken blijkt dat het gebruik van de loswal er toe leidt dat er aanzienlijk minder overlast voor de
omgeving zal zijn, doordat minstens een deel van de benodigde bouwstoffen met schepen aangevoerd kan
worden, hetgeen het transport over land met vrachtauto's beperkt. Indien alle materiaal (globaal circa 30.000
ton) per schip aangevoerd wordt zijn er circa 15 scheepsladingen nodig in plaats van zo'n 850 vrachtautola-
dingen. Uit de voorgelegde gegevens blijkt verder dat er geen extra negatieve effecten op de beschermde
natuurwaarden van de Oostersehelde zullen optreden. Gelet op de voorgelegde gegevens concluderen wij
dat in het onderhavige geval, gezien de locaties, het tijdstip, de aard en de omvang van de activiteiten geen
sprake zal zijn van een (extra) negatief effect. Dit geldt onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de activiteit
conform de voorgelegde gegevens wordt uitgevoerd. U kunt dEt_genoemde activitei~ daarom uitvoerel]
zonder dat daar een (wijzigings- )vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbescher-
mingswet 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,
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hoofd Afdeling Water en Natuur.
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