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Geacht college,

Middelburg, 13 december 2004

VERZO NDEN 1 11 DEC 2004

Bijgaand treft u aan de plan beschrijvingen voor de verbetering van de gezette steenbekleding
EilanddijklBuitenhaven Vlissingen, Hoedekenskerkepolder en Oost-Inkelenpolder aan. Deze
plannen hebben van 1 november tot 28 november ter inzage gelegen. De plannen zijn op 13
december door de algemene vergadering vastgesteld. In verband met de voorbereidingstijd van
de vergaderstukken was het niet mogelijk om eventuele inspraakreacties en onze visie daarop
in deze brief mee te nemen. Hierover zult u separaat worden geïnformeerd. De algemene ver-
gadering heeft overigens in het kader van de besluitvorming wel al rekening kunnen houden met
de ingediende zienswijzen.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van de wet op de waterkering verzoeken wij u ons
besluit tot vaststelling van de planbeschrijvingen goed te keuren.

Van wezenlijk belang is dat wij hebben besloten in afwijking van hetgeen in de desbetreffende
planbeschrijvingen is vermeld de onderhoudswegen op de dijkvakken Hoedekenskerkepolder en
Oost-Inkelenpolder open te stellen voor recreatief medegebruik.

Reeds eerder hadden wij immers reeds beslotenom deze onderhoudswegen open te stellen.
Noch tijdens deze besluitvorming noch in de jaren daarna is door iemand op sluiting aangedron-
gen. Pas uit recent onderzoek blijkt dat de waterkering bij de Hoedekenskerkepolder als Hoog-
watervluchtplaats (hvp) fungeert en het voorland bij de Oost-Inkelenpolder in gebruik is als foe-
rageergebied voor vogels. Wij hebben evenwel gemeend vooralsnog niet op ons eerder geno-
men besluit te moeten terugkomen. In de eerste plaats omdat de hvp respectievelijk het foera-
geergebied slechts enkele maanden per jaar in gebruik is.

De Hoedekenskerkepolder ligt in een gebied waar al veel van de onderhoudswegen worden
afgesloten voor recreatief medegebruik (Biezelingsche Ham, Everinpe-, Zuid-, Baarlandpolder).
Het betreffende stuk onderhoudsweg vormt met de weg op het dijkvak Baarlandpolder een inte-
ressante route van voldoende lengte om ongewenst illegaal medegebruik van niet opengestelde
dijkvakken in de' omgeving te voorkomen. Verder bevinden zich op korte afstand van de huidige
hvp voldoende gebieden (strekdam, Biezelingsche Ham) die door de vogels gebruikt kunnen
worden als hvp. Recreatief m.edegebruik, zo dit al verstorend is, zal naar alle waarschijnlijkheid
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niet leiden tot verdwijnen van de vogels maar tot een korte verplaatsing en daarmee niet tot sig-
nificante effecten. Openstelling van de onderhoudsweg is dan ook gebaseerd op een evenwich-
tige afweging van belangen.

--- Voor.de Oost-Inkelenpolder-geldt dat de dijk in de huidige toestand al intensief door recreanten
wordt gebruikt. Achter deze dijk bevindt zich een groot recreatiepark (Den Inkel). De daar ver-
blijvende recreanten kunnen de dijk vrij betreden daar er geen rasters zijn. Van deze mogelijk-
heid wordt ook op grote schaal gebruik gemaakt, juist in de periodes dat de rosse grutto's aan-
wezig zijn. Deze intensieve recreatie schijnt nu geen invloed te hebben op de foerageerfunctie
van het voorland. De extra recreatie die een opengestelde onderhoudsweg zal aantrekken naar
dezerzijds mening niet of zelfs geen extra verstoring opleveren. Dit temeer daar de extra recre-
anten met name zullen bestaan uit fietsers die volgens de vogeldeskundigen door hun gelijkma-
tige manier van bewegen volgens een vaste route minder versteren dan wandelaars. Wij menen
dan ook dat het openstellen van de onderhoudsweg voer recreatief medegebruik een evenwich-
tige afweging van belangen weerspiegelt.

secretaris-directeur
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