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Geachte

Op 24 oktober 2012 ontvingen wij uw brief waarin u aangeeft dat de werkzaamheden bij de verbetering van
het dijktraject Wilhelminapolder, Oost-Bevelandpolder door de vondst van verschillende explosieven uit WO
1.1 zijn vertraagd. Hierdoor zal het niet lukken om de werkzaamheden geheel af te ronden binnen de termijn
welke in de door ons afgegeven vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 (ons kenmerk
11111291/NB.11.012, d.d. 7 september 2011) is vastgelegd. De werkzaamheden zullen uitlopen tot uiterlijk
15 december 2012. U vraagt of hiervoor een vergunning Natuurbeschermingswet 1998 benodigd is. In voor-
liggende brief geven we antwoord op uw vraag.

Areadis heeft de natuureffecten van de uitloop van werkzaamheden beoordeeld. Het resulterende memo
'Uitloop werkzaamheden Wilhelminapolder, Oost-Bevelandpolder - toetsing Natuurbeschermingswet' (d.d.
16 oktober 2012) heeft u als bijlage bij uw brief gevoegd. De conclusie van het memo is dat er geen signifi-
cant negatieve verstoring van soorten en geen verslechtering van habitattypen van het Natura 2000-gebied
Oosterschelde zullen optreden en het aanvragen van een vergunning Natuurbeschermingswet 1998 niet
noodzakelijk is.

De werkzaamheden die na 15 november uit zullen lopen hebben betrekking op de delen van het dijktraject
tussen dijkpalen 1624 en 1632 en tussen dijkpalen 1653 en1679 (zie bijlage). De werkzaamheden bestaan
uit het aanvullen, profileren en inzaaien van bermen aan de buitenzijde van de dijk. Daarbij zal ook gebruik
gemaakt worden van het bestaande binnendijkse depot aan de Kattendijkseweg.

Uit de beoordeling van de natuureffecten in de memo blijkt dat geen effecten op beschermde habitattypen
zullen optreden, aangezien het werkgebied en aanvoerroutes op de dijk en bestaande wegen zijn gelegen.
Habitattypen komen hier niet voor. Ook habitatsoorten zoals noordse woelmuis en gewone zeehond komen
hier niet voor. Weliswaar zou een enkele zeehond zich incidenteel enigszins in de nabijheid van de werk-
zaamheden kunnen begeven en er enige verstoring van ondervinden, maar vaste ligplaatsen van deze soort
bevinden zich niet in de nabijheid. Op broedvogels kunnen geen effecten optreden, aangezien november en
december ruim buiten de broedperiode liggen. Op niet-broedvogels zijn wel enige effecten mogelijk, namelijk
op de functie van het gebied als hoogwatervluchtplaats en foerageergebied. De aantallen zijn voor de mees-
te soorten echter beperkt en in de directe omgeving vinden de eventueel verstoorde vogels ruime mogelijk-
heden voor een alternatieve verblijfplaats. De slikken bij Kattendijke zijn bovendien reeds aan verstoring
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onderhevig, aangezien deze toegankelijk zijn voor recreanten en in gebruik als pierenspitlocatie. Significánte
effecten zullen zeker niet optreden, ook niet in eventuele cumulatie met het tijdelijke binnendijkse gebruik
van een puinbreker bij deze dijkverbetering, waar wij eerder van verklaard hebben dat er geen vergunning
Natuurbeschermingswet 1998 voor nodig is.

Wij komen dan ook met de opsteller van het memo tot de conclusie dat de werkzaamheden tot 15 december
2012 kunnen uitlogen. zonder dat daar een vergunning ex artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998
voor benodigd is. Dit geldt onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de activiteiten conform uw beschrijving in
uw brief (incluSief memo) plaatsvinden. Wij adviseren u om (een kopie van) deze brief ter plaatse van de
activiteiten aanwezig te hebben, zodat deze getoond kan worden aan eventuele controlerende handhavers.

Een afschrift van de brief hebben we gezonden aan de sectie Handhaving Groen van Provincie Zeeland,
Projectbureau Zeeweringen, gemeente Goes, NP Oostersehelde, ZMf en Vogelbescherming Nederland.
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Bijlage: Delen van het dijktraject Wilhelminapolder, Oost-Bevelandpolder waar na 15 november 2012 werk-
zaamheden zijn voorzien (oranje).
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