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Geachte

Op 11 februari 2010 ontvingen wij uw brief waarin u verzoekt een wijziging in de vergunning toe te staan
voor het aanpassen van de werkstrookbreedte tijdens de verbeteringswerkzaamheden aan het dijktraject
ÎllÎolenpolderlYerseke Burenpolder en havendam/polder Breede Watering Bewesten Yerseke, zoals die in de
doofons aan u verleende vergunning Natuurbeschermingswet 1998 (kenmerk 09029963/NB.09.041) is op-
genomen.

U geeft aan dat in de afgegeven vergunning in voorschrift 1 is opgenomen dat de breedte van de werkstrook
maximaal 15 meter bedraagt, gerekend vanuit de waterbouwkundige teen van de dijk. Uit nadere metingen
ten behoeve van de daadwerkelijke uitvoering is gebleken dat een werkstrook van 15 meter op het Damse
strand te Yerseke niet haalbaar is. De oorzaak hiervan is de grote hoeveelheid zand welke vrijkomt bij het
vrijgraven van de teenconstructie. Afhankeli!k van onder welke helling het zand kan worden opgeslagen is er
tussen dijkpaal 1378+50m en dijkpaal 1383+2

m (het strand) ongeveer 10 tot 20 meter meer werkstrook beno-
digd. Het zand wordt alleen opgeslagen op het zand en niet elders in het water of op het slik. U verzoekt om
onder aangegeven voorwaarden een werkstrookbreedte van 35 meter toe te staan in plaats van de in de
vergunning opgenomen 15 meter.

Alleen tussen dijkpaal 1378+50m en dijkpaal 1383+25m mag de werkstrookbreedte worden aangepast en als u
het zand ter plaatse op het strand opslaat zal dit naar onze mening geen (extra) negatieve effecten tot ge-
volg hebben. U kunt deze wijziging doorvoeren zonder dat hiervoor een vergunning ex artikel 19d Natuurbe-
schermingswet 1998 benodigd is.

Hoogachtend,

hoofd afdeling Water en Natuur.
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