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ZtAering
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Hierbij maakt: de Zeeuwse Milieufederati'e
mede
namens
Vogelbescherming
Nederland,
verbetering
van de gezette steenbekleding
en Ellewoutsdijkpolder.

•

van de gelegenheid
gebruik
om,
~e reageren
op het plan
ter
op de' dijkvakken
Zimm~rmanpold~r

clijkvaJc Z.i:mme;r;manpolàeZ'
Onlangs werd door het proj ectbureau
Zeeweringen
de "Milieu-invent:arisatie
zeeweringen
Westersc:helde"
opges"teld. .Hierbij
is in
overleg
·met het
Projectbureau,
de Provincie Zeeland en vogelbescherming
Nederland een kaart
geproduceerd,
waarop is aangegeven· op welke tracés vogelbelangen
in het:
geding
zijn.
Die
belangen
zij~
ook
van
~oepassing.
op .het
dijkvak
Zimrnermanpolder.
In de r-t..ilieu-inventarisat:.ie
is zodoende het vogelbelang
van dit dijkvak reeds aangetoond,
zodat het in paragraaf
5.2. niet gepast
is het effect op vogels in twijfei te trekken.
(blz.9 "zodat verstoring
van
vogels van belang kan zijn".)
Verder. wordt: in de Milieu-inventarisatie
aangegeven,
dat op trajecten waar
vogelbelangen
in het geding zi.jn, het niet wenselijk
wordt geacht,
dat
werkwegen
na afronding
van de werkzaamheden
open gesteld
worden
voor
recreatief
medegebruik.
Het gehele dijktraject: van Waarde
tot aan Bath
grenst
aan belangrijke
vogelgebieden.
Voor
het dijkvak
Zimmermanpolder
betekent
dit: dat recreatief' medegebruik
op hee gehele traject
dient te
.worden
voo.z;komen en niet da t, zoals in paragraaf
6. 1. op blz .12 wordt
voorgesteld,
het recreatief medegebruik.van
de werkweg moet worden beperkt
Dit vereise mogelijk andere maatregelen.
In p~ragraa;f 6.2'. wordt niet: dUidelijk
met welke voorzieningen
re,creatief
medegebruik
zal worden
voorkornen. Graag willen
wij met u daarover
van
gedachten wisselen.
Dijkvak Ellewoutsdijkpolder
Over
het
plan·
verbetering
gezette
Ellewoutsdijkpolder
hebben wij geen opmerkingen.

steenbekleding

dijkvak

uw

Wij
rekenen
erop
dat
u met
deze
opmerkingen
rekening
houdt 'in
planvorming
en dat de maatregelen
~er voorkoming van recreatief medegebruik
op het dijkvak Zimmermanpolder
nog nader zullen worden .gespecificeerd .
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Indien dit faxbericht onjuist of onvolledig bij u aankomt, wilt u dan.
contact opnemen met: "'Lt l~
. Zeeuwse Milieufederaiie; tel 0113 - ~ 00 75.
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brief/nota/rapport
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van:

Waterkeringen

B

ingekomen
ons kenmerk

datum:

02/12/98

1998/1 0607

kenmerk afzender:

onderwerp:

vaststelling plannen Ellewoutsdijkpolder
Zeeweringen.

sector/afd/bureau

:

en Zimmermanpolder

WK/BB

paraaf hoofd sector :
behandeld door:

overleg gevoerd met:

Bijlage(n) :

1

in het kader van het project

te behandelen in
db

16/12/98

commissie
av

WK/B&O
voorstel/advies

:

de plannen Ellewoutsdijkpolder en Zimmermanpolder (in het kader van het project Zeeweringen)
definitief vaststellen en ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van Zeeland zenden en met
de ZMF van gedachten te wisselen over de mogelijke fysieke afsluiting van de onderhoudsweg
van de Zimmermanpolder voor recreatief medegebruik.
besluit:

toelichting:

•

In uw verqaderinq van 4 november 1998 zijn de plannen Ellewoutsdijkpolder en Zimmermanpolder in concept vastgesteld en is besloten tot tervisielegging tot en met 4 december 1998. In
deze periode zijn voor het plan Ellewoutsdijkpolder geen bezwaren kenbaar gemaakt.
De Zeeuwse MilieuFederatie heeft op 3 december 1998 per fax bezwaar gemaakt tegen een
onderdeel van het plan voor de Zimmermanpolder.
In het bezwaar geeft de ZMF aan dat uit de milieuinventarisatie blijkt dat voor hèt vak
Zirnrnerrnanpolder het vogel belang is aangetoond. Recreatief medegebruik van de onderhoudsstrook dient daarom voorkomen te worden,
In par. 6.1 op blz. 12 wordt voorgesteld dat het recreatief medegebruik van de werkweg moet
worden beperkt. In par. 6.2 zijn daarvoor geen duidelijke: voorzieningen beschreven. De ZMF
wil daarover graag van gedachten wisselen.
In het kader van het project zeeweringen is lanqs- de Westerschelde een milieuinventarisatie
uitgevoerd. Hierin zijn alle natuurbelangen verzameld. Momenteel worden de gemeentelijke
belangen geïnventariseerd betreffende het recreatief medegebruik van de onderhoudsweg op
de zeedijk. Hierna zal een afweging van deze belangen door het waterschapsbestuur
plaatsvinden, met name in die vakken waarin de. belangen tegenstrijdig zijn." Er 'zal dan worden
vastgesteld welke dijktrajecten voor recreatief medegebruik opengesteld kunnen worden en
welke niet. Dit besluit zal ter visie gelegd worden, waarna het" rekening houdend met de
eventueel ingekomen bezwaren zal worden vastgesteld. Over hoe de fysieke afsluiting van de
niet opengestelde trajecten; uitgevoerd zal worden kan overleg gepleegd worden met ZMF.
Voorgesteld wordt de plann~rl nu" definitief vas.t te stellen en deze ter goedkeuring te zenden
aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.
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