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In het eerste deel van uw schrijven brengt u enkele opmerkingen onder de aandacht
met betrekking tot het verslag d.d. 23 juli 2003 van het op 14 juli 2003 gehouden overleg
tussen het Projectbureau Zeeweringen van Rijkswaterstaat, directie Zeeland, het Water-
schap Zeeuws-Vlaanderen, de Regionale Beleidsdirectie Zuidwest en het agentschap
lASER, beide van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voeds~lkwaliteit. Dit verslag
is echter opgesteld en verstuurd door de Regionale Beleidsdirectie Zuidwest. Namens de
Regionale Beleidsdirectie Zuidwest zal ik nader ingaan op de door U naar voren ge-
brachte punten.

Met betrekking tot de eerste alinea over doorlaatbaar asfalt wil ik opmerken dat
hoge aanlegkosten geen doorslaggevend criterium mogen vormen, maar dat het
criterium is dat de gunstige staat van instandhouding van de betrokken, wetelijk
bescherrnde soorten niet in het gevaar komt.
Ik ga akkoord met hetgeen u opmerkt over de tweede alinea.
Met betrekking tot de derde alinea wil ik opmerken dat in veel dijksituaties sprake
is van afgerasterde en door schapen begraasde dijken, waarbij afsLuiting eenvou-
dig en effectief te realiseren is.
Hetgeen u in uw vierde alinea stelt is feitelijk niet juist.

In het tweede deel van uw schrijven brengt u enkele opmerkingen onder de aandacht
met betrekking tot de aangepaste ontheffing van de Flora- en faunawet d.d. 31 juli 2003,
meer in het bij.~onder met betrekking tot de bij de ontheffing behorende toekennings-
brief. Ik merk hierover het volgende op:

Het al dan niet afsluiten van het buitendijkse deel van het dijkvak en de wijze
van uitvoering daarvan ts inderdaad afhankelijk van de uitkomsten van de moni-
toring van de aanwezige beschermde soorten .
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De monitoring kan alleen dan tot een periode van twee jaar worden beperkt,
wanneer de resultaten na de eerste periode van twee jaar geen afname van de
relevante vogelsoorten te zien geven. Het gaat hierbij om de monitoring van die
vogelsoorten, op grond waarvan het Westerscheldegebied is aangewezen als
Vogelrichtlijngebied.
Op 7 november 2003 heb ik van u een monitoringsvoorstel ontvanqen. Ik heb dit
ter beoordeling voorgelegd aan de Regionale Beleidsdirectie Zuidwest. Ik ga ak-
koord met uw voorstel, met dien verstande dat in c1eperiode mei tot en met
september twee keer per maand gemonitord dient te worden rond het tijdstip
van de hoogwaterpiek, in het weekend tussen 9 Uur en .21 uur. In de periode ok-
tober tot en met april dient met een frequentie van 1keer per maand gemoni-
tord te worden rond het tijdstip van de hoogwaterpiek, in het weekend tussen 9
en 19 uur. Wellicht ten overvloede: het gaat om de monitoring van effecten op
de hoogwatervluchtplaatsfunctie van de Paulinapolder als zodanig, niet in rela-
tie tot de gegevens voor het Westerscheldegebied. Overigens kan een optre-
dende afname van vogels als gevolg van recreatief fietsverkeer ook repercussies
hebben voor recreatief fietsverkeer elders in het Westerscheldegebied.
Voorts ga ik akkoord met uw voorstel om het RIKZte beschouwen als deskundi-
ge op het terrein van voge~-mon;toring; alsmede om de nulsituat?e van het Pau •
linaschor vast te stellen op basis van de reeds in het kader van NENverzamelde
gegevens.
Het in voorwaarde 6 van de aangepaste ontheffing van 31 juli 2003 bedoelde
rapport dient inzicht te verschaffen of de werk:zaamheden conform ds onthef-
fing en projectpLan zijn verricht.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

De teammanager van LASER,

c.c. Projectbureau Zeeweringen van Rijkswaterstaat, directie Zeeland
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