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Geachte heer

Op 3 maart 2011 ontvingen wij uw brief waarin u vraagt of voor het doen van een experiment met een nieuw
type bodemstabiliserend materiaal een vergunning Natuurbeschermingswet 1998 benodigd is. Bij uw brief
heeft u de in opdracht van Projectbureau Zeeweringen door Grontmij opgestelde rapportage 'Quick-scan
Hoedekenskerke. Beoordeling experiment bodemmateriaal. Rapport PZDB-R-11 030' (d.d. 10 februari 2011)
gevoegd. Hierin worden de effecten van het experiment op de vanwege de Natuurbeschermingswet 1998 en
de Flora- en faunawet beschermde natuurwaarden beoordeeld.

U geeft aan dat de hoogwaterkering langs de Westerschelde ter hoogte van de haven van Hoedekenskerke
nog niet aan de gestelde veiligheidseisen voldoet. De uitvoering van deze dijkverbetering staat gepland voor
2012. Projectbureau Zeeweringen, een samenwerkingsverband van Waterschap Scheldestromen en Rijks-
waterstaat dat de dijkverbeteringen in Zeeland voorbereidt en uitvoert, heeft de wens om een kleinschalig
experiment met een nieuw type bodemstabiliserend materiaal uit te voeren. Deze wil men doen in het pro-
jectgebied van de dijkverbetering. De uitvoering dient in mei/juni 2011 plaats te vinden, zodat het toegepaste
materiaal gedurende een jaar gemonitord kan worden. Het experiment bestaat uit het aanbrengen van een
basislaag van een talud tegen de damwand in de haven De Val. Als basis voor het talud zal een laag van ter
plaatse ontgraven sediment (in de quick-scan aangeduid als 'baggerspecie') vermengd worden met cement
en waterglas en teruggeplaatst worden. In totaal gaat het om een oppervlak van 400 m

2
en een te vergraven

en vermengen volume sediment van maximaal 400 m3
. Er is ongeveer een week nodig om het experiment

qua uitvoering te realiseren. Indien het experiment slaagt, dient deze laag als basis voor het talud dat ter
plaatse in 2012 onderdeel is van de uit te voeren dijkverbetering.

Wij zijn het eens met de conclusie van de quick-scan dat het experiment geen of nauwelijks effect zal heb-
ben op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe hebben. Het
plangebied bevindt zich geheel buiten het Natura 2000-gebied, de werkzaamheden zijn kort durend en zeer
lokaal en in de nabijheid komen geen of nauwelijks beschermde Natura 2000-waarden voor of ondervinden
er geen of nauwelijks hinder van. De toe te passen materialen vormen geen verontreinigingsbron en dienen
te voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit. .
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I{t U kunt de gewenste werkzaamheden derhalve uitvoeren, z'onder dat daar een verg.!illolng ex artikel 19d van
de Natuurbeschermingswet 1998 voor benodigd is. Dit geldt oniler tie ûitdrukkelijke voorwaarde dat deze
werkzaamheden conform de beschreven werkwijze plaatsvinden.

hoofd afdeling Water en Natuur.
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