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Geachte heer

Hierbijj)evestigen wij uw aanvraag voor een vergunning op grond van artikel 19d van de Natuurbescher-
mingswet 19!r8 op 1 maart 2010 te hebben ontvangen. U vraagt vergunning aan voor uit te voeren
werkzaamheden aan het dijktraject Westkapefse Zeedijk-Gat van Westkapelle. Als reactie hierop delen wij u
het volgende mede. .

U geeft aan dat het dijkvak Westkapelse Zeedijk-Gat van Westkapelle ligt op Walcheren aan de Noordzee in
de gemeente Veere en dat waterschap Zeeuwse Eilanden de beheerder is van het dijkvak. Het gaat om een
bestaand traject waarvan de reeds aanwezige steenbekleding moet worden verbeterd. Het gedeelte dat is
geselecteerd voor verbetering is gelegen tussen dijkpaal 211 en dijkpaal 225 + 10 meter en heeft een lengte
van ongeveer 1,4 kilometer. Daarnaast zal de kruin achter het gebouw van de reddingsbrigade worden ver-
hoogd en worden aansluitconstructies op de overgangen van dijk naar duin aangelegd. Voor wat betreft de
periode van uitvoering geeft u aan dat tussen 1 oktober en 1 april de glooiing niet mag worden opgebroken.
De kans dat er schade optreedt als gevolg van de weersomstandigheden is dan te groot. De werkzaamhe-
den aan de glooiing zelf worden daarom gespreid over de periode tussen 1 april en t cktcber. Enkele voor-
bereidende werkzaamheden zoals het plaatsen van keten en de opslag van materiaal en dergelijke vinden
mogelijk eerder plaats. Ook zogenaamde overlagingen kunnen eerder plaatsvinden.

Ter onderbouwing van de vergunningaanvraag heeft u de Passende beoordeling Gat van Westkapelle (13
oktober 2009) bijgevoegd. Uit de passende beoordeling blijkt dat in het beïnvloedingsgebied van de werk-
zaamheden geen beschermde habitattypen, kwalificerend voor de Westerschelde voorkomen. Ook komen er
binnen de mogelijke bernvloedingszone geen brOedkolonies van de voor de Westerschelde kwalificerende
broedvogels grote stern, dwergstern of visdief voor, Omdat er geen beschermde habitattypen en geen kwali-
ficerende broedvogels binnen het beïnvloedingsgebied van de werkzaamheden voorkomen zijn er geen
effecten te verwachten. Het gebied vervult geen rol voor de gewone zeehond. De kwalificerende niet-
broedvogelsoorten, grote stern, visdief, steenloper, scholekster en aalscholver komen in zeer geringe aantal-
len voor. In de directe omgeving is ruim voldoende uitwijkmogelijkheid voorhanden. OITIde effecten verder te
minimaliseren wordt langs· het dijktraject een scala aan standaard, locatiespecifieke en aan mitigerende
maatregelen genomen. Gelet hierop en op basis van de overlegde gegevens concluderen Wij dat in het on-
derhavig geval hooguit sprake is van een zeer geringe verstoring van beschermde natuurwaarden. U kunt de
werkzaamheden daarom uitvoeren uitdrukkelijk op de wijze zoals beschreven in de Passende beoordeling
Gat van Westkapelle, zonder dat daar een vergunning als bedoeld in artikel 19d van de Natuurbescher-
mingswet 1998 voor benodigd is. Wij verzoeken u de start van de werkzaamheden minimaal48 uur van te
voren te melden. U doet dat via het e-mail adreshandhaving.groen@zeeland.nl
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Nu u voor de gevraagde werkzaamheden_geen vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998
nodig heeft, weigeren wij de door u gevraagde vergunning te verlenen.

Voor de goede orde wijzen wij u erop dat genoemde handelingen van invloed kunnen zijn op beschermde
soorten, planten en/of dieren genoemd in de Flora- en faunawet en de daarop gebaseerde uitvoeringsbeslui-
ten. Indien dit aan de orde is, dient u mogelijk tevens te beschikken over een ontheffing als bedoeld in dÎe
wet. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij Dienst Regelingen, Postbus 1191, 3300 BD Dordrecht, alge-
meen informatienummer 0800-2233322. .

Tegen dit besluit kunt u (en dat geldt voor iedere bélanghebbende) schriftelijk bezwaar maken bij:
Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus
6001, 4330 LA Middelburg. .

In het beZwaarschrift neemt u ten minste op: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift,
tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.
U moel het bezwaarsct)rift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt
Ooorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden
dat met uWbezwaren geen rekening wordt gehouden.
Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118~
631400. U kunt de Informatie ook dowriloaden via htlp:/lloket.zeèland,nllbezwaar/bezwaar.

Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen lot het
treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht jo. artikel 36,
lid 1 van de Wet op de Raad van State). U richt het verzoek aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Poslbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage. Voor de behandeling van het ver-
zoek is griffierecht verschuldigd.
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