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Bijgaand doe ik u toekomen de ontwerp-plan beschrijvingen voor de verbetering van de gezette
steenbekleding Eilanddijk/Buitenhaven Vlissingen, Hoedkenskerkepolder en Oost-lnkelenpolder.
Tevens zijn toegevoegd de natuurtoetsrapportages die zijn opgesteld met het oog op de toe-
passing van de Vogel-en Habitatrichtlijn en de aanvragen voor de ontheffingen op basis van de
Flora-en Faunawet. Alle stukken zijn in tweevoud bijgevoegd.

Overeenkomstig artikelt 9 van de Wet op de waterkering verzoeken wij u een set van de-'$tl.lk-
' .,. ken opde bij u' gebruikelijke wijze ter inzage te leggen van 1 november tot 26 november 2004.

Gedurende die tijd kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze indienen over de stuk-
ken bij het dagelijks bestuur van waterschap Zeeuwse Eilanden, Postbus 1000, 4330 ZW Mid-
delburg.

De andere set stukken kunt u gebruiken om zelf een oordeel over de plannen te vormen en
eventueel een zienswijze in te dienen.

Van wezenlijk belang is dat ons dagelijks bestuur in afwijking van hetgeen in de desbetreffende
ontwerp-planbeschrijvingen is vermeld voornemens is de aan te leggen onderhoudswegen bij de
Hoedekenskerkepolder en de Oost-Inkelenpolder open te stellen voor recreatief medegebruik.
Reeds eerder hadden wij immers reeds besloten om 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 niet op ons eerder genomen besluit te
moeten terugkomen. In de eerste plaats omdat de hvp respectievelijk het foerageergebied
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, Everinge-, 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
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hvp voldoende gebieden (strekdam, Biezelingsche Ham) die door de vogels gebruikt kunnen
worden als hvp. Recreatief medegebruik, zo dit al verstorend is, zal naar alle waarschijnlijkheid
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 verstoren dan wandelaars. Wij menen
dan ook dat het openstellen van de onderhoudsweg voor recreatief medegebruik een evenwich-
tige afweging van belangen weerspiegelt.

nog behoefte hebben aan nadere informatie kunt u contact opnemen met de
telefoon 0118-621240).

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van
waterschap Zeeuwse Eilanden
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