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Geachte vergadering

Zoals eerder gemeld was de uitvoering van het dijkvak Saeftinghe opgesplitst in een aantal
tijdvakken ivm beoogde bescherming van natuurwaarden. Daarnaast speelde de verwachte
hinder van transporten een belangrijk maatschappelijk onderdeel in dit gebied, wat door de
aanwonenden op de informatiebijeenkomsten sterk naar voren werd gebracht.
De vrijgegeven tijd agv natuurbelangen - na het broedseizoen - leidde tot verhoogde
transportactiviteit in de vakantieperiode Hier is de beheerder dus een punt van keuze
tegengekomen tussen de verschillende belangen.

Nadere informatie t.a.v. de beoogde bescherming van onderdelen van natuurwaarden
leverden geen verwachte schade op; echter voorzag de afgegeven vergunning hier niet in.
Het is zaak geweest om door een nadere inspectie e.e.a. vast te stellen en door betrokken
deskundigen te laten onderbouwen; dit laatste is gebeurd en gedocumenteerd in diverse E-
mail berichten (ZMF, Vogelbescherming en RIKZ).

Hiermee gewapend is de Provincie Zeeland aangesproken ter aanpassing van de
verleende vergunning; dit stuit op formele bezwaren t.a.v. de termijnen voor een
wijzigingsvoorstel. Wel is toegezegd bij ingediende bezwaren achter de gevolgde
methodiek te staan en deze ook naar evt. appelanten te verdedigen. Hierna heeft het
waterschap als beheerder voorgesteld om de werken zo snel mogelijk uit te voeren.

Van dit laatste stellen wij u in kennis met het verzoek om t.b.v. volgende projecten een
dergelijke "maatwerkoplossing" in te bouwen.

Postbus 88, 4530 AB Terneuzen. Bezoekadres Kennedylaan 1. Telefoon 0115-641000 fax 0115-641200



111111111111111111111 111111 1111111111 11111 1111111111 11111111
010282 2006 PZAO-M-06010

Verzoek doorstart werkzaamheden Saeftinghe




