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Geachte heer

Middelburg, 6 april2010

Op 20 oktober 2009 heeft de provincie Zeeland een vergunning afgegeven in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998 (kenmerk 09034290/NB.09.038) ten behoeve van de verbetering
van de gezette steenbekleding van het dijktraject Stormesandepolder en Polder Breede Wate-
ring.

In deel A van de natuurbeschermingswetvergunning is in het eerste voorschrift opgenomen dat
de breedte van de werk strook maximaal 15 meter bedraagt, gerekend vanuit de waterbouwkun-
dige teen van de dijk. Nadere metingen ten behoeve van de daadwerkelijke uitvoering hebben
tot de conclusie geleid dat een werkstrook van 15 meter op het strandje van Wemeldinge niet
haalbaar is. Afhankelijk van onder welke helling het zand kan worden opgeslagen is er 10 tot 20
meter meer werkstrook benodigd bij het strand tussen dijkpaal 1583 en 1587 (zie bijgevoegde
tekening). Het zand wordt alleen opgeslagen op het strand en niet elders in het water of op het
slik.

Op basis van het bovenstaande vragen wij u of er ter hoogte van hetstr.and-een wijziging van de
werkstrookbreedte yan 35 meter (in plaats van de in de vergunning opgenomen 15 meter) door-
gevoerd kan worden en of hier een wijzigingsvergunning Natuurbeschermingswet 1998 voor
nodig is.

Bezoekadressen: Kenaa/weg 1. 4337 PA Middelburg of Kennedylaan 1, 4538 AE Terneuzen Telefoon (0118)621000 of (0115)641000
Postedres: Postbus 1000. 4330 ZW Middelburg www.wze.nllnfo@wze.nl

Waterschap Zeeuwse Eilanden en waterschap Zeeuws-Vlaanderen fuseren (bestuurlijk) PBr 1januari 2011 tol het nlauwe waterschap Scha/destromen.
Vanaf 11 tot en met 23 november vinden de schriftelijke verkiezingen plaats, Sinds januari 2010 werken de medewerkers al samen.
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Vraag Natuurbeschermingswetvergunning nodig wij
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