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Geachte heer yan Es,

Wij zijn door u in de gelegenheid gesteld om te reageren op de plannen voor
dijkverbeteringwerken aan de Oud-Noord-Beveland polder. Mede namens
Vogelbescherming Nederland deel ik u mee dat wij bezwaren hebben ten aanzien van de
volgende punten:

Wij hebben herhaaldelijk en via verschillende lijnen aangedrongen op een overleg over de
lBOS. De werkzaamheden worden uitgevoerd vooruitlopend op de verschijning van deze -
al zeer lang geleden aangekondigde - lBOS. Hierdoor is het niet mogelijk om. een goede
afweging van de effecten te maken. Wij zijn er voorstander van om de
.dijkverbeteringwerken in de Oosterschelde in zijn-totaliteit te beschouwen. Het grote
voordeel hiervan is dat niet over elk dijkvak gediscussieerd hoeft te worden en in één slag
een afweging in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn gemaakt kan worden.
Wij waren dan ook groot voorstander het stroomlijnen van onze inbreng via het lBOS.
Door nu te beginnen met werken in de Oosterschelde wordt deze aanpak gefrustreerd.
Tevens maakt het dat de beoordeling van de werkzaamheden in de oud-Noord-aevelend
polder in een onvoldoende (ecologisch) kader is gesteld. Zo hebben wij bijvoorbeeld
bezwaar tegen het onvoldoende beoordelen van cumulatieve effecten van de
werkzaamheden .

. In de beschrljvlnçen wordt geen/ onvoldoende aandacht besteed aan het gebruik van de
dijk na afronding van de verbeteringswerken. Dat is niet acceptabel, aangezien dit juist een
van de belangrijkste discussiepunten tussen het Watersc;:hap en ons is. Op dit punt dient
dan ook duidelijkheid te worden verschaft.

Wij vertrouwen erop dat u deze punten zult betrekken bij de verdere besluitvorming.
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