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Geachte heer

Op 15 juli 2011 ontvingen wij.uw·brief.ov.ecde_dooLU~VOO(gel1ol)1~D wE!rkzaflmhege~ aan de zeewering nabij
StrijenhamJn deze brief en hetbijgevoegde memo beschrijft u de geplande dijkwerkzaamheden. In het bij-
gevoegde memo wordt tevens onderzocht of negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden te ver-
wachten zijn.
U vraagt of voor de werkzaamheden een vergunning benodigd is in het kader van de Natuurbeschermings-
wet 1998.

Uitgangspunten
U geeft aan dat bij de dijkverbetering nabij Strijenham puin in de dijk is achtergebleven. Middels het graven
van proefsluiven is bepaald langs welk dijkgedeelte een te hoog gehalte aan puin aanwezlq is. Dat wilt u
herstellen door met een kraan de klei van dit di' edeelte af te graven en te vervan oor nieuwe 15.L~i.In
e memo geeft u nadere informatie omtrent de dijkherstelwer zaamheden. Bij de beoordeling van de werk-

zaamheden zijn wij uitgegaan van onderstaande essenties van de uitvoering.

• De dijkherstelwerkzaamheden vinden plaats direct na de bouwvakvakantie op 15 augustus 2011 (regio
zuid) en zal circa 2 weken duren.

• De dijkherstelwerkzaamheden vinden plaats tussen dijkpaal 1043 en dijkpaal 1051 en beslaat een
traject van circa 800 m.

• Voor de werkzaamheden zal uitsluitend gebruik worden gemaakt van dijkovergangen nabij Strijenham
en op de grens van de Klaas van Steenlandpolder en Scherpenissepolder.

• Met een kraan wordt klei afgegraven. Met vrachtwagens of tractoren wordt klei afgevoerd en aange-
voerd.

• Alleen klei met een te hoog gehalte aan puin zal worden ontgraven en vervangen worden door nieuwe
klei. Aansluitend zal de klei worden ingezaaid.

Overwegingen
De dijkherstelwerkzaamheden vinden plaats binnen het Natura 2000 gebied Oosterschelde. Daardoor zou-
den graafwerkzaamheden en het toevoegen van nieuwe klei negatieve effecten kunnen hebben op be-
schermde habitattypen. De productie van geluid door het werken met een kraan, vrachtwagens en tractoren
zou een negatief effect kunnen hebben op beschermde vogels.
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De werkzaamheden vinden plaats op de dijk waar geen beschermd habitattype voorkomt. Het dichtstbijzijn-
de beschermde habitattype is het voorland, na~elijk het~~9ita,ttype Grote, ondiepe kreken en baaien (1160)
en daar zullen geen negatieve effecten plaatsvinden. '1,1I',~<,.l o!i;..·'~ji. t, ,

Op basis hiervan concluderen wij dat er geen verslechtering plaatsJin~t van habitattypen in de Oosterschel-
de.
Op de dijk kunnen vogels broeden in het broedseizoen. Langs het traject waar de dijkwerkzaamheden
plaatsvinden loopt een verhard onderhoudspad dat toegankelijk is voor fietsers en wandelaars. Hierdoor is
er hier altijd sprake van een bepaalde verstoring. Bovendien is tijdens de inventarisatie op 24 juni 2011 naar
vorengekomen dat er geen beschermde broedvogels op of nabij de locatie aanwezig waren. Verstoring van
broedvogels zal daarom niet plaats kunnen vinden.
Beschermde vogelsoorten die zich tijdens de werkzaamheden binnendijks bevinden zullen slechts zeer be-
perkt hinder kunnen ondervinden door geluid, omdat de. dijk als een scherm fungeert.
Buitendijks zullen vogelsoorten ook niet of nauwelijks verstoring ondervinden, want er is geen foerageerge-
bled nabij de locatie noch een hoogwatervluchtplaats.

,--..-Zeehonden komen niet of nauwelijks voor in het oostelijk deel van de Oosterschelde.
Op basis van bovenstaande redenen concluderen wij dat het effect op beschermde Natura 2000-waarden
nihil is. .

U kunt de geplande dijkherstelwerkzaamheden dus uitvoeren, zonder dat daar een vergunning ex artikel 19d
'van de Natuurbes,chermingswet 1998 voor benodigd is. Dit geldt onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de
activiteiten conform uw beschrijving in uw brief (incl. memo) plaatsvinden. Wij adviseren u om (een kopie
.van). deze brief ter plaatse van de activiteiten aanwezig te hebben, zodat deze getoond kan worden aan
:eventuele controlerende handhavers.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,

Water en Natuur.
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