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Geach te heer , 

Op 4 apri l 2014 ontv ingen wij uw brief, met daar in de aanvraag voor een vergunn ing voor de noodzakel i jk 
uit te voeren w e r k z a a m h e d e n aan het di jktraject St. Pieterspolder, Nieuw Olzendepo lder in het Natura 
2000geb ied Oostersche lde . De ontvangst van uw aanvraag is op 14/05/2014 (kenmerk 14007681) be

vest igd. U vraagt deze vergunn ing aan op basis van de Natuurbeschermingswet 1998. In deze brief geef 
ik u ons antwoord . 

Vergunn ing 
Wij ver lenen u vergunn ing voor de noodzakel i jk uit te voeren w e r k z a a m h e d e n aan het di jktraject St. 
Pieterspolder, Nieuw Olzendepolder . De vergunn ing bestaat uit deze brief met zeven t oegevoegde delen 
Leest u vooral deel één van deze vergunn ing zorgvuld ig door; hierin staan de voorschr i f ten die w e aan de 
vergunn ing verb inden. 

Geld ighe id 

De vergunn ing is geldig voor onbepaa lde t i jd. 

B e r o e p 

Tegen dit besluit kunt u schri f tel i jk beroep instel len. 

U dient uw beroepschr i f t te r ichten aan: 

Voorzi t ter van de afdel ing Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
Postbus 20019 
2500 EA D E N H A A G 

In uw beroepschr i f t neemt u tenminste op: 
« uw naam; 
» uw adres; 
» de da tum; 
» tegen welk besluit u beroep instelt; 
« w a a r o m u beroep instelt; 
« uw handteken ing. 

Provinciehuis Middelburg 
Bezoekadres: Abdij 6 
4331 BK Middelburg 

Postadres: 
Postbus 6001 
4330 LA Middelburg 

www.zeeland.nl 
T: 0118631011 
F: 0118 626949 



U moet het beroepschr i f t ind ienen binnen zes weken na de dag waarop het beslui t is bekendgemaak t . 
Doorgaans is dat de dag na de da tum van verzend ing die u hierboven vermeld ziet. Overschr i jd ing van de 
termi jn kan er toe le iden dat met uw beroep geen rekening meer wordt gehouden . 
Voor meer in format ie kunnen wij u een in format iefo lder t oezenden . U kunt deze aanvragen via te le foon

n u m m e r 0118631000. Deze in format ie is ook te down loaden via ht tp : / / loket .zeeland.n l /bezwaar /beroep. 

Voor lop ige voorz ien ing 
Zodra i emand een beroep indient tegen deze vergunn ing , betekent dat niet dat de vergunn ing direct ge

schorst is. O m een mogel i jke herz iening van dit besluit te bespoed igen kan de indiener van een beroep

schri f t een verzoek o m een voor lop ige voorz ien ing ind ienen. Dit kan wanneer de indiener van mening is 
dat er sprake is van 'onverwi j lde spoed ' , gelet op de betrokken belangen (artikel 8 .81 , lid 1 van de Alge

mene W e t Bestuursrecht) . Voor de behandel ing van het verzoek is gri f f ierecht verschu ld igd. 

Het verzoek kunt u r ichten aan: 

Voorzi t ter van de afdel ing Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
Postbus 20019 
2500 EA D E N H A A G 

Vragen 
Heeft u vragen over de vergunn ing? Belt u dan met de heer , bere ikbaar via te le foon

n u m m e r  op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur. 

gedeputeerde staten, 
namens d e z e n ™ / 

Hoogach tend , 

Hoofd afdel ing Water , Bodem en Natuur. 
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De vergunn ing 

Wij ver lenen u (Waterschap Sche ldes t romen) vergunn ing voor de noodzakel i jk uit te voeren w e r k z a a m h e 
den aan het di jktraject Sint Pieterspolder, N ieuw Olzendepo lder in en g renzend aan het Natura 2000-
geb ied Oostersche lde. Dit doen w e op grond van art ikel 19d, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 
1998. 

De vergunn ing is gebaseerd op de aanvraag inclusief alle b i jgevoegde s tukken. De eventue le negat ieve 
ef fecten op beschermde na tuurwaarden zijn ui tslui tend beoordee ld op de te vergunnen act iv i tei ten zoals 
die in de aanvraag beschreven zi jn. De we rkzaamheden d ienen dan ook te worden u i tgevoerd con fo rm de 
aanvraag, voor zover niet in tegenspraak met de in deze vergunn ing geformuleerde voorwaarden . Wi jz i 
g ingen in de ui tvoering die wensel i jk of noodzakel i jk zi jn en die geen extra of andere negat ieve ef fecten 
op besche rmde na tuurwaarden teweegbrengen , kunnen t i jdens de loopti jd van de vergunn ing mogel i jk 
wel doorgevoerd worden . O m te bepalen of de wi jz ig ing met of zonder een gewi jz igde vergunn ing door
gevoerd kan worden dient alti jd contact o p g e n o m e n te wo rden met het bevoegde gezag , de provincie 
Zee land. 

Hieronder leest u achtereenvo lgens: 
1. we lke voorschr i f ten wi j aan deze vergunn ing verb inden; 
2. tot wanneer de vergunn ing geldig is; 
3. voor we lke act ivi tei ten u de vergunn ing precies krijgt; 
4. op we lke a rgumenten wij onze besl issing hebben gebaseerd ; 
5. de z ienswi jzen van verschi l lende be langhebbenden ; 
6. het wettel i jk kader en beleid; 
7. overz icht locatie van de w e r k z a a m h e d e n . 

1. Voorschr i f ten 
O m de natuur in het Natura 2000-geb ied te besche rmen , verb inden w e aan de vergunn ing een aanta l 
voorschr i f ten. T i jdens het ui tvoeren van uw activiteit bent u dan ook verpl icht zich aan onders taande voor
schr i f ten te houden. 

1. De we rkzaamheden d ienen strikt conform de vergunn ingaanvraag te worden u i tgevoerd, voor zover 
niet in strijd met de voorschr i f ten in deze vergunn ing . 

2. Het permanente verl ies (door ru imtebeslag) van in totaal 0,025 ha van de ter p laatse langs het di jktra
ject voo rkomende habi tat type H1160 Grote baaien leidt tot een hers te lopgave die in gezamenl i j khe id 
met vergel i jkbare eerdere en toekomst ige hers te lopgaven door pro jectbureau Zeewer ingen gerea l i 
seerd dient te worden . Onderdee l daarvan is de overdracht in er fpacht voor een termi jn van tenminste 
50 jaar door het Wate rschap Sche ldes t romen aan Na tuu rmonumen ten van alle in lagen aan de zu id 
kust van Schouwen-Du ive land die thans al beheerd worden door Na tuu rmonumen ten . 

3. O m aantast ing van klein zeegras te voo rkomen , is het niet toegestaan o m in een zone tussen di jkpaal 
1316 en di jkpaal 1320 water te lozen op het voor land. 

4. Het n ieuw aan te leggen onderhoudspad , dat niet word t opengeste ld voor f ietsers, moet worden af
gewerk t met grof, n iet-bef ietsbaar, n iet -afgewalst open steenasfal t (OSA 20Z32mm). 

5. De werks t rook heeft max imaa l een breedte van 15 meter bij droogval lend slik en schor, gerekend 
vanaf de n ieuwe wa te rbouwkund ige teen van de dijk. 

6. O m broeden van vogels t i jdens de we rkzaamheden te voo rkomen , moet de vegetat ie op het bui tenta
lud en kruin voor 15 maar t van het jaar dat de we rkzaamheden worden u i tgevoerd zeer kort gemaa id 
en gehouden of door schapen begraasd worden . 

7. Het gebruik van een pu inbreker is niet getoetst en is (bui tendi jks) niet toegestaan. 
8. Het eventueel aan leggen en gebru iken van een onderwaterdepot en/of het ti jdeli jk aan leggen van een 

loswal is niet getoetst en daardoor ook niet toeges taan. 
9. O m te voo rkomen dat voge ls vast komen te zi t ten in het asfalt, moet bij het u i tvoeren van over lag in

gen met asfalt van de huidige d i jkbekleding verstor ing p laatsv inden totdat het asfalt vol ledig is a fge
koeld. 

10. Het voor land (slik en schor) in de werks t rook dient aanslu i tend op de w e r k z a a m h e d e n op de oor
spronkel i jke hoogte te worden teruggebracht . Voor slik geldt dit voor de werks t rook buiten de kreuke l -
berm, voor schor echter over de gehele breedte van de werkst rook. Eventuele kreek jes die b innen de 
werks t rook (en buiten de kreuke lberm) zijn ge legen d ienen vooraf geregis t reerd, en na af loop, her
steld te worden . 

1 1 . Indien het voor land uit slik bestaat, d ienen v r i j komende grond en s tenen ter p laatse van de kreuke l 
berm verwerk t te worden en niet over de gehe le werkst rook. De s tenen en grond d ienen zo egaal mo
geli jk over grote di jk lengte verdee ld te worden , waardoor de ophog ing zo min mogel i jk wordt . Per-
koenpalen en over ige v r i j komend mater iaal d ienen uit het Natura 2000-geb ied verwi jderd en a fge
voerd te worden . 
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12. Er v indt geen betreding van het voor land buiten de werks t rook plaats, niet door personen noch met 
mater ieel , tenzi j in locatie speci f ieke voorschr i f ten anders is aangegeven . 

13. Het ri jden met mach ines of voer tu igen zonder ri jplaten in de werks t rook op het slik is al leen toege
staan indien deze mach ines of voer tu igen ui tgerust zi jn met rupsbanden. 

14. Er v indt op het slik of schor bui ten de werks t rook en in aangrenzende di jktrajecten geen opslag plaats 
van mater iaal en/of grond. 

15. Ter plaatse van de w e r k z a a m h e d e n oorspronkel i jk aanwez ige bebord ing, waaronder de bebord ing 
met toeganke l i j khe idsverboden, die in ve rband met de we rkzaamheden onvermi jdel i jk t i jdeli jk verwi j 
derd moeten wo rden , dient zo snel mogel i jk en uiterli jk aanslu i tend op de w e r k z a a m h e d e n op de oor
spronkel i jke locatie teruggeplaats t te wo rden . 

16. Al le mater ia len en afval d ienen op een zodan ige wi jze opges lagen te worden dat ze niet door ve rwaa i 
ing, verspoel ing of op andere wi jze in het Natura 2000-geb ied verspre id kunnen raken. 

17. Na af loop van de w e r k z a a m h e d e n dient het di jktraject in ordel i jke toestand te worden achterge la ten, 
hetgeen wi l zeggen dat ten behoeve van de w e r k z a a m h e d e n gebru ik te en/of v r i jgekomen mater ia len 
en afval worden opgeru imd en uit het Natura 2000-geb ied a fgevoerd . 

18. B o d e m - en waterveront re in igende stof fen die ten gevo lge van de vergunde activiteit in aanrak ing ko
men met de bodem of het opperv lak tewater wo rden onverwi j ld opgeru imd en naar een erkende ver
werke r gebracht. 

19. Er word t geen ge lu idsapparatuur of geluid p roducerende apparatuur gebruikt , anders dan strikt nood
zakel i jk is (voor de ui tvoer ing en in ve rband met commun ica t ie of vei l igheid). 

20. De vergunn ing moet aanwez ig zi jn op de locat ie van de we rkzaamheden . Medewerke rs ter p laatse 
moeten op de hoogte zi jn van de in de vergunn ing o p g e n o m e n voorschr i f ten. 

2 1 . U dient min imaal twee dagen voor aanvang van de w e r k z a a m h e d e n te melden wanneer u begint met 
uw w e r k z a a m h e d e n . U doet dit via het emai ladres handhav ing .g roen@rud-zee land.n l onder ve rme l 
ding van k e n m e r k n u m m e r NB.14.009 

22. Uiterli jk 2 dagen nadat de we rkzaamheden zijn beëindigd word t dit geme ld op het h ierboven g e n o e m 
de e-mai l adres onder vermeld ing van k e n m e r k n u m m e r NB. 14.009 

2. Ge ld ighe id 
Deze vergunn ing is voor onbepaa lde tijd geldig. Zorgvu ld ig nakomen van de bovens taande voorschr i f ten, 
voo rkomt dat we de vergunn ing voort i jd ig int rekken of wi jz igen. 

3. Uw activiteiten 
U heeft de vergunn ing aangevraagd voor het u i tvoeren van we rkzaamheden aan het di jktraject Sint Pie
terspolder, N ieuw Olzendepo lder in de gemeen te Re imerswaa l . U geef t aan dat een groot deel van de 
Neder landse di jken aan de zeezi jde tegen golven word t besche rmd door s teenbek led ing. Uit onderzoek 
van de Techn ische Adv iescommiss ie voor de Wate rker ingen is naar voren gekomen dat in Zee land deze 
s teenbek led ing onvo ldoende tegen zeer zware s to rmen bestand is. De s teenbek led ing is in veel geval len 
te licht en voldoet niet aan de ve i l ighe idsnorm zoals die in de W e t op de waterker ing is vas tge legd. O m dit 
p rob leem op te lossen is in 1996 het project Zeewer ingen gestart . Hierin werken Ri jkswaterstaat en W a 
terschap Sche ldes t romen samen . Daarvoor is het pro jectbureau Zeewer ingen in het leven geroepen . Het 
doel is de met s teen beklede de len van het bui tenta lud van de dijk te verbeteren op de plaatsen waar dat 
nodig is. 

Het te verbeteren di jktraject heeft een lengte van 3,2 km en is ge legen tussen de di jkpalen 1316 meter en 
1348 meter. De planning is o m het di jktraject in 2015 te verbeteren. 

Transpor t van mater ia len van en naar het di jktraject vindt voornamel i jk plaats over bestaande wegen , en 
de b innendi jks ge legen onderhoudsweg . Potent ië le depot locat ie voor a a n - en afvoer en ops lag van mate
rialen zijn b innendi jks ge legen. Eén kleinere locatie aan de b innenzi jde van de dijk bij de d i jkovergang bij 
d i jkpaal 1316 en een tweede en grotere locatie word t als depot locat ie ingericht b innendi jks nabij d i jkpaal 
1338. 

Op hoofdl i jnen omvat ten uw we rkzaamheden de vo lgende onderde len : 

Het kort maaien van de huidige vegetat ie op het bui tenta lud en kruin voor aanvang van de werk 
z a a m h e d e n ; 
Het aanbrengen van een n ieuwe onderhoudsst rook , op de s to rmv loedberm; 
Het aanbrengen van betonzui len op de boventafe l ; 
Het aanbrengen van breuksteen op de k reuke lberm; 
Het aanbrengen van betonzui len met eco- top laag op de onder tafe l op een gedeel te van het di jktraject; 
Het over lagen met gepenet reerde breuksteen op de ondertafe l op een gedeel te van het di jktraject; 
Het ter plaatse van het aanwez ige histor ische landbouwhavent je toepassen van bij het werk vr i jko
m e n d e basalt; 
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4. O n z e o v e r w e g i n g e n 
O m tot deze vergunningver len ing te komen , hebben w e een aanta l zaken zorgvuld ig a fgewogen . H ieron
der leest u we lke a rgumen ten een rol spee lden bij ons besluit. 

* Een beoordeling van de effecten is noodzakelijk 
De w e r k z a a m h e d e n aan het di jktraject Sint Pieterspolder, N ieuw Olzendepo lder v inden plaats in het Na tu 
ra 2000-geb ied Oostersche lde. (Signi f icante) negat ieve ef fecten van deze activiteit op de besche rmde 
na tuurwaarden zijn op voorhand niet uit te s lui ten. De activiteit is niet o p g e n o m e n in een beheerp lan zoals 
bedoeld in art ikel 19a of artikel 19b. Er is ook geen sprake van een activiteit die als bestaand gebru ik zo 
als bedoeld in art ikel 1 sub m kan worden gekwal i f iceerd. De we rkzaamheden houden niet direct verband 
met en zi jn niet nodig voor het beheer van het geb ied . Dit betekent dat er sprake is van een project waar
van op object ieve wi jze onderzocht en passend beoordee ld dient te worden wat de ef fecten van de act iv i 
teiten (kunnen) zi jn. 

U gaat in uw vergunn ingaanvraag in op de eventue le negat ieve ef fecten van uw act ivi tei ten op de be
sche rmde na tuurwaarden. Daartoe heeft u Arcad is opdracht gegeven o m een passende beoordel ing van 
uw voo rgenomen act ivi tei ten op te stel len. Het resul terende rapport PZDB-R-13118 'Passende beoorde
ling di jktraject Sint Pieterspolder, N ieuw Olzendepo lder (d.d. 1 augustus 2013) ' heeft u als bi j lage bij uw 
aanvraag gevoegd . Tevens heeft u bij de aanvraag de door Arcad is opges te lde rappor tage 'Projectp lan 
Sint Pieterspolder PZDT-R-13235 ontw. 'Verbeter ing Steenbek led ing (d.d. 27 augus tus 2013) gevoegd . 
Naar ons oordeel bevat uw vergunn ingaanvraag de benod igde object ieve informat ie o m de ef fecten van 
de gep lande act iv i tei ten te kunnen beoorde len. 

* Provincie Zeeland is bevoegd vergunning te verlenen 
Een vergunn ing op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 word t ver leend door gedeputeerde staten 
van de provincie waar in het bet rokken beschermde geb ied is ge legen. W a n n e e r het besche rmde gebied 
in meerdere provincies is ge legen, zijn gedeputeerde staten van de provincie waar het grootste deel van 
het geb ied is ge legen het bevoegde gezag om de vergunn ingaanvraag te behande len , voor zover de ver
gunn ingaanvraag m e d e betrekking heeft op de len van het geb ied ge legen in andere provincies. De a a n 
vraag dient in dat geval in over leg met de andere provincie(s) te worden behande ld . 

Indien een aanvraag van een vergunn ing als bedoeld in de art ikelen 16, eerste lid en 19d, eerste lid, be
t rekking heeft op een project dat of andere handel ing die hoofdzakel i jk gevo lgen kan hebben voor een 
deel van een Natura 2000-geb ied dat is ge legen binnen de g renzen van één provincie, besl issen g e d e p u 
teerde staten van de provincie waar in dat deel van het Natura 2000-geb ied is ge legen over de aanvraag. 

W a n n e e r er sprake is van een activiteit of u i tzonder ing zoals g e n o e m d in het Besluit vergunn ingen Na
tuurbeschermingswet 1998, is niet gedeputeerde staten het bevoegde gezag o m de vergunn ingaanvraag 
te behande len , maar de Minister van Economische Zaken . 

Deze vergunn ingaanvraag ziet toe op act iv i tei ten die p laatsv inden in het Natura 2000-geb ied 
Oostersche lde. Dit geb ied is gehee l ge legen op het g rondgeb ied van de provincie Zee land . De ef fecten 
van de activiteit hebben enkel gevo lgen voor dit Natura 2000-geb ied . De uit te voeren act ivi tei ten worden 
niet g e n o e m d in het Beslui t vergunn ingen Natuurbeschermingswet 1998. Dit betekent dat gedeputeerde 
staten van de provincie Zee land bevoegd zijn deze vergunn ingaanvraag te behande len . 

* Geen strijdigheid met algemene doelen en kernopgaven 
Voor al le Natura 2000-geb ieden zijn dezel fde vijf a lgemene doelen geformuleerd en per geb ied zi jn kern-
opgaven ge formuleerd . Deze a lgemene doelen en kernopgaven zijn een hu lpmiddel bij de formuler ing van 
de doe len op geb iedsn iveau. Op dit geb iedsn iveau geven de kernopgaven aan wat de belangr i jkste ver
be teropgaven zijn en wat de belangr i jkste bi jdrage van dat landschap aan het Natura 2000-netwerk is. De 
kernopgaven omvat ten vaak versche idene habi tat typen en soor ten die op landschapsn iveau en op ge
b iedsn iveau o m een samenhangende aanpak vragen in het kader van beheer en inr icht ing. De in de be
slui ten van de Natura 2000-geb ieden o p g e n o m e n instandhoudingdoels te l l ingen zijn de speci f ieke uitwer
king van de a lgemene doe len en kernopgaven per Natura 2000-geb ied . De ef fecten van de te ve rgunnen 
we rkzaamheden op die instandhoudingdoels te l l ingen zijn beoordee ld . Die beoordel ing is de kern van 
deze vergunn ing . Verderop in deze paragraaf 'Onze overweg ingen ' bli jkt uit de beoordel ing dat geen s igni 
f icant negat ieve ef fecten op zul len t reden. De w e r k z a a m h e d e n aan het di jktraject Sint Pieterspolder, 
N ieuw Olzendepo lder achten wi j dan ook niet in stri jd met de a lgemene doe len en kernopgaven opgeste ld 
voor het Natura 2000-geb ied Oostersche lde 
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* Inrichting onderhoudspad 
In uw aanvraag heeft u aangegeven de onderhoudss t rook te wi l len verharden en niet open te wi l len stel
len voor f ietsers. Het beoogd doel in het niet voor f ietsers open te stel len onderhoudspad is o m intensive
ring van het recreat ieve gebru ik tegen te gaan het huidige ex tens ieve recreat ieve medegebru ik voor tgang 
te kunnen laten v inden. Met u zi jn wij van men ing dat hier de inrichting zodan ig moet zi jn, dat de si tuat ie 
na de d i jkverbeter ing vergel i jkbaar is aan de huidige. Bestuurl i jk is daa rom a fgesproken o m de onder
houdsst rook af te werken met niet-bef ietsbaar, niet afgewalst , grof open steen-asfa l t (OSA 20732mm), dat 
in al le geval len veil ig voor medewerke rs van het wa te rschap en door in te zet ten mater ieel bereden kan 
worden , en dat, na ver loop van tijd w e d e r o m begroeid raakt. H ie rmee kan op de onderhoudss t rook het 
huidige recreat ieve gebru ik voor tgang v inden en is niet te verwach ten dat deze toe zal nemen, waardoor 
verstor ing van aanwez ige na tuurwaarden word t voo rkomen . 

* Effecten zijn mogelijk op beschermde habitats, soorten en 'oude doelen' 
In het Natura 2000-geb ied Oostersche lde zijn b innen het beïnv loed ingsgeb ied van de we rkzaamheden 
aan dit di jktraject drie categor ieën speci f ieke ins tandhoud ingsdoe len te ondersche iden : habi tat typen, 
soor ten en de z o g e n a a m d e oude doelen. Bij habi tat typen betreft het ti jdeli jk, dan wel permanente ver
s lechter ing en/of verl ies van de habi tat typen Grote ond iepe kreken en baaien (H1160) . Andere kwal i f ice
rende habi tat typen komen niet voor langs dit di jktraject. Bij soor ten betreft het mogel i jke ef fecten op een 
reeks van vogelsoor ten waarvoor ins tandhoudingsdoels te l l ingen voor het Natura 2000-geb ied zijn opge
steld; over ige kwal i f icerende soor ten komen niet in de inv loedssfeer van de act iv i tei ten voor of onderv in 
den er geen ef fecten door. Bij de 'oude doe len ' betreft het soor ten die niet worden beïnv loed of overeen
komen met Natura 2000-doe len . 

* Er zijn geen significant negatieve effecten op habitattypen 
Door het gebruik van de werks t rook vindt op de habi tat typen die langs het di jktraject voo rkomen , ti jdeli jk 
ru imtebeslag plaats en door de verschuiv ing van de teen van de dijk vindt pe rmanen t ru imtebeslag plaats. 
De tabel h ieronder geef t een overz icht van de langs het di jktraject voo rkomende habi tat typen en de op
perv laktes van het t i jdeli jk en permanent ru imtebeslag. 

Habi tat typen Ti jdel i jk ru imtebeslag Permanent ru imtebeslag 
Grote ond iepe kreken en baaien (H1160) 4,77 ha 0,025 ha 

Op het gedeel te in de werks t rook waarop ti jdeli jk ru imtebeslag van toepass ing is, kan u i tgaande van de 
s tandaard mi t igerende maat rege len, die als voorschr i f ten in deze vergunn ing zi jn o p g e n o m e n , b innen 
enkele ja ren herstel van de langs het di jktraject voo rkomende habi tat typen worden verwacht , zodat de 
negat ieve ef fecten een ti jdeli jk karakter hebben. Het pe rmanen t opperv laktever l ies als gevolg van teen
verschuiv ing van de langs het di jktraject voo rkomende habi tat typen, is beperkt en vormt een klein aandee l 
van de totale opperv lak te voo rkomende habi tat typen in de hele Oostersche lde. Dit ver l ies is derha lve niet 
signif icant, maar leidt we l tot een hers te lopgave. Deze hers te lopgave word t door Pro jectbureau Zeewer in 
gen in gezamenl i j khe id gereal iseerd met andere vergel i jkbare hers te lopgaves die bij eerdere en t o e k o m 
stige d i jkverbeter ingen vastgeste ld werden /worden . De hers te lopgave behe lsde tot in 2010 het als na
tuurgebied inr ichten van de Drooge Inlaag in de Bru in issepolder en het pachtvr i j maken (agrar isch ge
bruik) van de Koudekerksche Inlaag en W e s t e n s c h o u w s e Inlaag, zodat deze inlagen geheel en opt imaal 
als natuurgeb ied ingericht en beheerd kunnen worden . Het pachtvri j maken is gereal iseerd; de overdracht 
van de g ronden aan de natuurbeheerder is aans taande. Onder druk van maatschappel i j ke , bestuur l i jke en 
pol i t ieke commot ie is de inrichting van de Drooge Inlaag opgegeven . In plaats daarvan word t door het 
Pro jectbureau Zeewer ingen dee lgenomen aan het project waarb i j het geti j in het natuurgeb ied R a m -
megors hersteld wordt . Het project bevindt z ich thans in de u i tvoer ingsfase. 
Het getij word t weer terug gebracht in het geb ied wat leidt tot ontwikkel ing van habi tat typen waaronder het 
habi tat type Grote ond iepe kreken en baaien (H1160) . 
De hers te lopgave is als voorschr i f t in deze vergunn ing o p g e n o m e n (voorschr i f t 2) . 
Mede gezien de hers te lopgave achten wi j de negat ieve ef fecten op habi tat typen ger ing, onvermi jdel i jk , 
niet s igni f icant en aanvaardbaar . 

In het voor land langs het di jktraject is tussen di jkpaal 1317+60 meter en di jkpaal 1319+50 meter een zee
grasveld (dichte vegetat ie, inclusief ijle vegetat ie) aanget ro f fen, op 25 meter vanaf de dijk, ru im buiten de 
werks t rook van 15 meter. In het aanwi jz ingsbeslu i t word t in de toel icht ing voor de ins tandhoud ingsdoe l 
stel l ing voor het habi tat type Grote baaien (H1160) verband houdende met klein zeegras het vo lgende 
g e n o e m d : kwal i te i tsverbeter ing (van Grote baaien) is gericht op herstel van een evenwicht ige afwissel ing 
van de dee lecosys temen, herstel van k le inschal ige zoet -zout grad iënten, van droogva l lende mosse lban -
ken en uitbreiding van zeegrasve lden. O m aantast ing van klein zeegras te voo rkomen , is het niet toege
staan o m in een zone tussen di jkpaal 1316 en di jkpaal 1320 water te lozen op het voor land. Deze mi t ige-
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rende maat rege l is als voorschr i f t (voorschr i f t 3) in deze vergunn ing o p g e n o m e n . Negat ieve ef fecten door 
de d i j kwerkzaamheden op klein zeegras zi jn dan ook ui tgesloten. 

* Er zijn geen significant negatieve effecten op kwalificerende broedvogels en kwalificerende niet-
broedvogels 
Op of b innen de beïnv loed ingszone (200 meter) van het di jktraject word t niet gebroed door Natura 2000 -
broedvoge lsoor ten. Ef fecten op kwal i f icerende broedvoge ls door de w e r k z a a m h e d e n zijn dan ook uitge
sloten. 

Kwal i f icerende broedvoge ls en kwal i f icerende n ie t -broedvogels kunnen het di jktraject en de directe o m g e 
ving gebru iken als hoogwaterv luchtp laats , foerageergeb ied of als rustplaats. De w e r k z a a m h e d e n zorgen 
door de ver legging van de teen van de dijk voor een permanent ru imtebeslag van 0,025 ha op het foera
geergeb ied van vogels . Dit permanent ru imtebeslag is verwaar loosbaar klein en zal derhalve geen effect 
op foerageermoge l i j kheden voor vogels hebben. Door het gebruik van een werks t rook zal een opperv lak te 
van ca. 4,77 ha foerageergeb ied verstoord worden en daa rmee ti jdeli jk niet besch ikbaar zi jn als foera
geergeb ied voor vogels . Mi t igerende (s tandaard) maat rege len zi jn voorz ien o m het herstel van de werk
strook zo goed mogel i jk te bevorderen. Deze maat rege len zi jn als voorschr i f ten in deze vergunn ing opge
nomen . 

T i jdens de w e r k z a a m h e d e n kan verstor ing p laatsv inden van foeragerende, rus tende en overt i jende vo 
gels. De ef fecten zi jn t i jdeli jk (voor de duur van de werkzaamheden) . 
De kwal i f icerende n ie t -broedvogels bontbekplevier , bonte strandloper, goudplevier , groenpootru i ter , ka
noet, kievit, scholekster , steenloper, tureluur, wu lp en de zi lverplevier komen t i jdens hoogwater b innen de 
verstor ingsafs tand van het di jktraject (overt i jend) voor. 

Naast de soor ten die t i jdens hoogwater gebruik maken van hoogwater v luchtp laatsen (HVP's) zi jn langs 
het di jktraject ook andere rus tende watervoge ls t i jdens hoogwater gete ld, die niet speci f iek gebonden zijn 
aan HVP's. Het gaat daarbi j o m de aalscholver, bergeend, dodaars , fuut, k leine zi lverreiger, meerkoet , 
middelste zaagbek, pij lstaart, rotgans, smient , wi lde eend . 

Foeragerend komen de kwal i f icerende n iet -broedvogels bergeend, bonte strandloper, groenpootru i ter , 
rosse grutto, rotgans, scholekster , steenloper, tureluur, wi lde eend , wu lp en de z i lverplevier b innen de 
vers tor ingsafs tand van het di jktraject voor. 

O m g e r e k e n d naar percentages ten opzichte van de totale Oostersche ldepopu la t ie spr ingen de langs het 
di jktraject aanwez ige aanta l len (overt i jend) van de s teenloper (28 07o), tureluur (12,6 0Zo) wu lp (A0A) goud 
plevier (1,6 07o), er uit. 
Foeragerend spr ingen de tureluur (70Zo) groenpootru i ter (5,3 0 / ) ) , wu lp (1,8 0Zo) en zi lverplevier (1,6 0Zo). Van 
de niet speci f iek aan hoogwaterv luchtp laatsen gebonden rustende soor ten, spr ingen de fuut (6,8 0

żo) rot

gans (5 "/o) kleine zi lverreiger (4,0
 0

Z0) aalscholver (3,4
0

7o), middels te zaagbek (2,7
0

Zo) ,wi lde eend (2
0

Zo), 
bergeend (1,4

 0

Zo), er uit. 
Uit bovengenoemde percentages blijkt dat het di jktraject en het aangrenzend gebied een belangr i jke func

tie vervuld voor veel foeragerende, rustende en overt i jende voge lsoor ten. 

De ef fecten van verstor ing door de werkzaamheden aan het di jktraject op foeragerende, overt i jende en 
rustende vogels zijn t i jdeli jk (voor de duur van de werkzaamheden ) en niet het j aa r rond . Van een aantal 
langs het di jktraject voo rkomende vogelsoor ten zijn de aantal len het laagst in de per iode dat de piek van 
de werkzaamheden aan het di jktraject plaatsvinden en de verstor ing het hoogst is. De w e r k z a a m h e d e n 
zijn t i jdeli jk en er wordt t i jdens de werkzaamheden aan het di jktraject niet overal geli jkt i jdig gewerkt . Hier

door kunnen foeragerende, overt i jende en rustende vogels uitwi jken naar de delen van het di jktraject die 
op dat m o m e n t niet verstoord worden . Ook buiten de verstor ingsafs tand zijn er t i jdens laagwater op het 
relatief brede voor land (slik) van het di jktraject vo ldoende ui twi jkmogel i jkheden voor foeragerende vogels. 
Ook voor de overt i jende en rustende vogels geldt dat deze o m te rusten o f t e overt i jen voor de duur dat ze 
t i jdens de w e r k z a a m h e d e n verstoord worden kunnen uitwi jken naar verstor ingsvr i je geb ieden langs het 
di jktraject of daarbui ten. 

Wij achten de negat ieve ef fecten op foeragerende, overt i jende en rustende Natura 2000n ie t broedvogels 
mede omdat de ef fecten t i jdeli jk zijn en door het nemen van standaard mit igerende maat rege len en de 
ui twi jkmogel i jkheden, onvermi jdel i jk , niet signif icant en aanvaardbaar . 

* Er is geen aantasting van de wezenlijke kenmerken van de 'oude doelen' 
Voor wat betreft de oude doelen komen in het beïnv loed ingsgebied van de w e r k z a a m h e d e n zoutp lan ten

soor ten en wiervegeta t ies voor. Door de di jkverbeter ing verdwi jnen t i jdeli jk de aldaar groe iende planten en 
wieren. Bij de n ieuwe bekleding worden daar waar technisch mogel i jk zodan ig mater ia len toegepas t dat 
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de wier- en zoutvegetat ies zich kunnen herste l len. Zo worden langs het gehe le di jktraject betonzui len in 
de boventafe l toegepast . Deze d ienen zowel voor herstel als verbeter ing van de zout- en wiervegetat ie . 
De t i jdel i jke, negat ieve ef fecten op de 'oude doe len ' achten wij onvermi jdel i jk , ger ing, niet s igni f icant en 
aanvaardbaar . 

* In combinat ie met andere act iv i tei ten in de Oostersche lde veroorzaakt uw activi teit geen signif icant-
negat ieve ef fecten 
Ook als w e ki jken naar andere act ivi tei ten in de Oostersche lde t reden er in gezamenl i j khe id geen signi f i 
cant negat ieve ef fecten op. W e denken hierbij aan act iv i tei ten die tegel i jkert i jd met uw activiteit p laatsv in
den. Cumula t ieve ef fecten kunnen zowel worden veroorzaakt door au tonome ontwikke l ingen (het bere iken 
van een n ieuw morfo log isch evenwicht na het u i tvoeren van de de l tawerken en de verwachte zeesp iege l 
st i jging) als d iverse mensel i jke act ivi tei ten in het geb ied zoals scheepvaar t , visseri j en recreat ie. 
Door de we rkzaamheden aan het di jktraject Sint Pieterspolder, N ieuw Olzendepo lder vindt verstor ing 
plaats van vogels waarvoor de Oostersche lde als Vogelr icht l i jngebied is aangewezen . Daarnaast vindt 
en ige verstor ing van habi tat typen plaats. Verdere mensel i jke act iv i tei ten, die ook een negat ieve invloed 
kunnen hebben op de g e n o e m d e soor ten en habi tat typen in het geb ied zijn visseri j en recreat ie, maar ook 
we rkzaamheden in het kader van het vergro ten van de vei l igheid. 

A lgemene au tonome ontwikke l ingen 
De Oostersche lde is een zout get i jdenwater , dat zeewaar ts en landwaarts wordt begrensd door de S to rm
v loedker ing en de compar t imen te r i ngsdammen. Door de afslui t ingen zijn er zowel de s t roomsne lheden als 
ook de dynamiek a fgenomen . Er word t geen rivierslib meer aangevoerd en de geu len zijn te ruim ged i 
mens ioneerd . Het gevolg is de z o g e n o e m d e 'zandhonger ' , dat wi l zeggen dat p laten, s l ikken en schorren 
eroderen o m de geu len op te vul len. Dit zorgt ervoor dat de opperv lak te in terget i jdengebieden jaarl i jks 
a fneemt met 40 à 50 ha. Het ver l ies van interget i jdengebied en het verminderen van de droogva lduur 
betekent een a fname van foerageermoge l i j kheden voor stel t lopers. In het doe lendocumen t van jun i 2006 
word t er echter rekening mee gehouden dat de te ruggang van het in terget i jdengebied niet gekeerd kan 
worden en zi jn de doe len op deze a fname a fges temd. 

Recreat ie 
De Oostersche lde vo rmt een aantrekkel i jk recreat iegebied, vooral in de zomer . Door geluid en aanwez ig 
heid van onder andere wande laars , f ietsers, boten, (ki te-)surfers, spor tv issers ( inclusief pierenspit ters) 
kunnen broedende, foeragerende, over t i jende of rustende vogels en zeehonden vers toord worden . In het 
geval van de d i jkverbeter ingswerken zijn voora l de f ietsers en wande laars van belang door hun vers toren
de ef fecten op vogels. Er kan worden a a n g e n o m e n dat als gevolg van de d i j kverbe te r ingswerkzaamheden 
de verstor ing door recreanten zou kunnen t oenemen door de aanwez ighe id van n ieuwe verharde onder-
houdspaden indien ze dichtbi j een hoogwaterv luchtp laats , een slik of schor l iggen. Door mi t igerende 
maat rege len, zoals onder andere het zoneren van het recreat ief gebru ik van onderhoudspaden , word t 
voo rkomen dat er (signif icant-) negat ieve ef fecten van recreanten als gevo lg van de w e r k z a a m h e d e n op
t reden. Voor recreat ie in het a lgemeen geldt dat maat rege len zi jn g e n o m e n zoals het afslui ten van kwets
bare geb ieden o m (signif icant-) negat ieve ef fecten van recreat ie op de na tuurwaarden van de Ooster
schelde te voo rkomen . 

Visseri j 
Er worden verschi l lende vo rmen van visseri j (boomkorv isser i j , mossel teel t , vaste v is tu igen, mechan ische 
en handmat ige kokkelvisser i j ) in het geb ied u i tgeoefend die kunnen leiden tot verstor ing van vogels en 
zeehonden door gelu id, voedselcompeť i t ie en tot beschadig ing van de kwal i f icerende habi tat typen zoals 
habi tat type H1160 (grote baaien) . Het bezoeken van kokke lbanken t i jdens laagwater in verband met 
handmat ige kokkelv isser i j kan een verstor ing van rustende of foeragerende vogels tot gevolg hebben. 
Door de regelgeving zoals het Schelpdierbeslu i t en het nemen van in vergunn ingen op grond van de Na

tuurbeschermingswet 1998 voorgeschreven mit igerende maatrege len bij het ui toefenen van bi jvoorbeeld 
mechan ische en handmat ige kokkelvisser i j worden negat ieve ef fecten zoals voedse lcompet i t ie en be

schadig ing van kwal i f icerende habi tat typen zo goed mogel i jk beperkt. 

Di jkverbeter ingswerken 
Door de di jkverbeter ingswerken kan het in terget i jdengebied permanen t worden aangetast . De kenmer

kende planten en dieren die zich door aanleg van de harde oeverbeschoe i ingen op de di jken hebben 
kunnen ontwikke len, bli jven ook in de t oekomst gehandhaa fd . Verder kunnen broedende, rustende en 
foeragerende vogels verstoord worden . Door het nemen van in Natuurbeschermingswet 1998

vergunn ingen vastge legde mit igerende maatrege len worden negat ieve ef fecten voor vogels en habitat ty

pen verzacht en signi f icante ef fecten voorkomen . Voor het totale opperv laktever l ies aan habi tat typen ver

oorzaakt door de di jkversterk ingen wordt een hers te lopgave gereal iseerd. 
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Over ige act iv i tei ten 
W indmo lens kunnen negat ieve ef fecten veroorzaken o.a. door geluid of leiden tot aanvar ingen. Door het 
sni jden van zeegroenten kan een t i jdel i jke en plaatsel i jke verstor ing p laatsv inden van de funct ie van de 
schorren als hoogwaterv luchtp laats , rust-, foerageer- en broedplaats voor vogels . Door betreding van het 
schor kan het tot verstor ing van de vegetat ie komen . Door het n e m e n van in Na tuurbeschermingswet 
1998-vergunn ingen vas tge legde mi t igerende maat rege len wo rden negat ieve ef fecten voor vogels en hab i 
tat typen verzacht en signi f icante ef fecten voo rkomen . N ieuwe act ivi tei ten worden middels het ver lenen 
van vergunn ingen gerege ld . 

* Provinciaal beleid 
Uw activiteit is in lijn met ons provinciale beleid. Relevante bele idsdoelen betref fen de vei l igheid tegen 
overs t romingen en behoud en versterk ing van de Z e e u w s e na tuurwaarden. De d i jkverbeter ing is bedoeld 
o m de vei l igheid tegen overs t romingen op duu rzame wi jze te waarborgen . De w e r k z a a m h e d e n worden 
zodan ig u i tgevoerd dat er geen signi f icante aantast ing plaatsvindt van de wezenl i j ke kenmerken of waar 
den van de Zeeuwse besche rmde natuur en onvermi jde l i jke verstor ingen zo klein mogel i jk worden g e h o u 
den. Naar ons oordeel is er dus geen str i jd igheid met het omgev ingsp lan Zee land 2012-2018. 

* Conc lus ie 
Het ui tvoeren van w e r k z a a m h e d e n aan het di jktraject Sint Pieterspolder, N ieuw Olzendepo lder is geen 
activiteit d ie direct verband houdt met en niet nodig is voor het beheer van het Natura 2000-geb ied O o s 
terschelde. Op voorhand kon niet worden ui tgesloten dat deze activiteit, afzonderl i jk , of in combinat ie met 
andere p lannen of pro jecten signi f icante gevo lgen zou kunnen hebben voor dit geb ied. 
Het is daa rom dat u, als ini t iat iefnemer, ter onderbouwing van de vergunn ingsaanvraag een passende 
beoordel ing in de zin van art ikel 19f, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 heeft laten opste l len. 
Een zodan ige beoordel ing houdt in dat, op basis van de beste wetenschappe l i j ke kennis ter zake , al le 
aspecten van het plan of project die op z ichzel f of in combinat ie met andere p lannen of pro jecten de in
s tandhoudingsdoels te l l ingen in gevaar kunnen brengen, moeten worden geïnventar iseerd. 
Op basis van de door u overge legde passende beoordel ing van de gevo lgen van het u i tvoeren van werk 
z a a m h e d e n aan het di jktraject Sint Pieterspolder, N ieuw Olzendepo lder voor het Natura 2000-geb ied 
Oostersche lde, met het oog op de ins tandhoudingsdoels te l l ingen van dit geb ied , hebben wi j vergunn ing 
voor deze activiteit kunnen ver lenen nu wij op g rond van de ons ter beschikk ing s taande informat ie en de 
bij ons zelf aanwez ige kennis de zekerhe id hebben verk regen dat de activiteit geen schadel i jke gevo lgen 
heeft voor de natuurl i jke kenmerken van het bet rokken geb ied. 
De act iv i tei ten hebben geen signif icant negat ieve ef fecten tot gevo lg , ook niet in cumulat ie met andere 
act iv i tei ten. In deze vergunn ing worden namel i jk voorschr i f ten opgenomen die de na tuurwaarden van het 
gebied beschermen. Op die wi jze word t voo rkomen dat er signi f icant negat ieve ef fecten opt reden. 
W e hebben h iermee uw activiteit getoetst aan de z o g e n a a m d e ins tandhoudingsdoels te l l ingen van het 
Natura 2000-geb ied /beschermd na tuu rmonument Oostersche lde, die bestaat uit: 

doelste l l ingen voor voge lsoor ten 
doelste l l ingen voor habi tat typen en habi tatsoorten 
doelste l l ingen uit aanwi jz ingsbes lu i ten van het besche rmd na tuu rmonument Oostersche lde b innen
di jks. 

Tevens hebben wi j uw activiteit getoetst aan het ge ldende provinciale beleid zoals o p g e n o m e n in punt 6 
van deze vergunn ing . 

5. Z i e n s w i j z e n v a n b e l a n g h e b b e n d e n 
Op het m o m e n t dat wi j uw vergunn ingaanvraag binnen kregen, hebben wij een afschr i f t h iervan vers tuurd 
naar: 

de minister van Economische Zaken 
het col lege van Burgemeeste r en Wethouders van de gemeen te Re imerswaa l 

Op het m o m e n t van ter inzage legging van het ontwerpbes lu i t hebben wij ook een publ icat ieber icht 
geplaatst in het huis-aan-huis blad "bevelander" . 

Daarnaast hebben wi j een conceptbesch ikk ing gestuurd aan. 
- De ZMf. 

Voge lbescherming Neder land 

Nat ionaal Park Oostersche lde 

Ze kregen op die manier de ge legenhe id o m hun z ienswi jze te geven op uw aanvraag. 

Ook u heeft een conceptbesch ikk ing ontvangen met de mogel i jkheid hier een react ie op te geven . 
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Het co l lege van Burgemeeste r en We thoude rs van de gemeen te Re imerswaa l hebben in een emai l van 
30-06-2014 laten we ten : "Wij onderschr i jven de conc lus ie van de passende beoordel ing dat de werk 
z a a m h e d e n geen signi f icante (negat ieve) e f fecten genereren en geen aantast ing van de natuur l i jke ken 
merken van het Natura2000-geb ied Oostersche lde veroorzaken; de vergunn ing kan wat ons betreft dan 
ook ver leend worden . 
Het moet ons over igens van het hart dat het plan niet voorz iet in het als bef ietsbaar pad achter la ten van 
het aan te leggen onderhoudspad . Maar nu zo'n pad ter p laatse nog niet aanwez ig is, en ook geen onder
deel u i tmaakt van de aanvraag, zodat het niet getoetst is, zul len wij daar in node berusten. Wi j kunnen 
moei l i jk bezwaar maken tegen het on tbreken van dat p lan-onderdee l in de vergunn ing , nu dat p lan
onderdee l geen onderdee l van de aanvraag ui tmaakt" . 

Van andere be langhebbenden hebben wij geen (schri f tel i jke) react ies on tvangen. 
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6. Wettelijk kader en beleid 

6.1 O p de webs i te : ht tp: / /wet ten.overheid.n l v indt u de re levante wetgev ing (Natuurbeschermingswet 
1998). 

6.2 De Oostersche lde is een Natura 2000-geb ied vo lgens art ikel 1 sub n van de Natuurbeschermingswet 
1998. 
Op de webs i te van het minister ie van Economische Zaken (ht tp: / /www.svnbiosvs.al terra.n l /natura20Q0/) 
staat alle, voor uw bedri j f re levante informat ie over het Natura 2000-geb ied Oostersche lde met daarbi j de 
gebiedsbeschr i jv ing en de ins tandhoud ingdoe len. 

6.3 Omgev ingsp lan Zee land 2012-2018 
In 2012 heeft Provinciale Staten van Zee land het Omgev ingsp lan Zee land 2012-2018 vastgeste ld . Het 
omgev ingsp lan gaat voor een kracht ig Zee land, waarvoor economische groei , ontwikkel ing en innovat ie 
nodig zi jn. Het omgev ingsp lan zet in op een sterke economie , een goed w o o n - en werkk l imaat , maar ook 
kwali teit van water en landel i jk geb ied. 
De doelstel l ing op het geb ied van natuur is: bescherming , beheer en ontwikkel ing van typisch Zeeuwse 
na tuurwaarden , w a a r m e e een bi jdrage wordt ge leverd aan het behoud van de ( inter)nat ionale biodiversi 
teit en de omgevingskwal i te i t . De Provincie beschermt alle bes taande natuurgeb ieden en de agrar ische 
geb ieden van eco log ische betekenis (EHS; Eco log ische Hoofd Structuur en Natura 2000) . Voor deze 
geb ieden is nat ionale en internat ionale wetgev ing van kracht zoals de Natuurbeschermingswet 1998. Voor 
elk Natura 2000 geb ied wordt een beheersp lan en een handhav ingsp lan opgeste ld . 
In het omgev ingsp lan zijn de vo lgende act ies benoemd : 
» Bescherming en kwal i te i tsverbeter ing bes taande natuur 
» Vo l too ien heri jkte Zeeuwse EHS (aankoop en inrichting on tb rekende geb ieden) 
« Beheer natuurgeb ieden (beheer coörd ineren en toegankel i jkheid verbeteren) 
» Natuur- en mi l ieueducat ie onders teunen. 

Ten aanz ien van di jkversterk ing wi l de Provincie Zee land het risico van overs t romingen verk le inen. De 
Provincie ziet erop toe dat Ri jkswaterstaat en het wa te rschap de waterker ingen op sterkte brengen en 
houden. De Provincie zal bij het Rijk aandr ingen o m te onderzoeken hoe de vei l igheid rond de Ooster
schelde ook in de toekomst gewaarborgd kan worden als het beheer van de s tormvloedker ing aan aan 
passing toe is en hoe hierop geant ic ipeerd kan worden . De erosie als gevo lg van de zandhonger en het 
meegroe ien met de zeespiegels t i jg ing zijn belangr i jke aandach tspun ten . 

Naast de pr imaire funct ie als waterker ing b ieden de d i jken, du inen, s t randen en bou levards ook vo ldoende 
ruimte voor ander vo rmen van gebruik. Waterker ingen zijn aantrekkel i jk vanwege de b i jzondere natuur, de 
fraaie vergez ichten en her inner ingen aan gesch iedenis . Ruimtel i jke opgaven , zoals herstructurer ing van 
bebouwing , n ieuwbouw en jach thavens, worden zo veel mogel i jk integraal met de ve i l ighe idsopgaven 
aangepakt . Innovat ieve op loss ingen die dat mogel i jk maken worden onders teund. Bes taande natuur, 
landschap en cul tuurhistor ie word t bij di jk- en du invers terk ingen zo veel mogel i jk ontz ien. W a a r mogel i jk 
word t de kwaliteit van natuur en landschap versterkt door een toegesneden beheer. Recreat ief medege
bruik is u i tgangspunt , maar heeft beperk ingen in verband met beschermde natuurwaarden. Recreat ieve 
voorz ien ingen worden goed ingepast. Langs de Oostersche lde en Wes te rsche lde worden de we rkwegen 
op de di jken opengeste ld voor f ietsers en wande laars mits dat geen onaanvaardbare verstor ing in het 
Natura 2000 geb ied tot gevolg heeft. Aantast ing van inlagen en karrevelden word t voo rkomen door zee-
waar tse versterk ing of 'overs lagbestendig maken ' van de dijk. Bij d i jken met s l ikken en schorren gaat de 
voorkeur uit naar landwaar tse versterk ing. Bij vers terk ingen word t van de ge legenhe id gebruik gemaak t 
o m de ruimtel i jke kwali teit te ve rhogen door werk met werk te maken . 

De ins tandhoud ingsdoe len van het Natura 2000-geb ied en het beleid dat u h ierboven hebt kunnen lezen, 
zi jn voor ons het toets ingskader voor de vergunn ing . 

Behoort bij brief d.d. 18 juli 2014 met ons kenmerk:14010714ZNB.14.009 
van de afdeling Water, Bodem en Natuur 
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7. G loba le l igging v a n het te vers te rken dijktraject 

Locatie 
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