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Onderwerp (geen) aanlegvergunningvereiste voor dijkverbeteringsplannen Waarde-Westveerpolder en Pavil-
joenpolder

Kruiningen, 22 december 2000
VERZONDEN 2 ~ DEC. 2030

Geachte

In antwoord op uw vraag omtrent het al dan niet vereist zijn van een aanlegvergunning voor de
dijkverbeteringsplannen Waarde-Westveerpolder en Paviljoenpolder, berichten wij u als volgt.
Bepalend voor het antwoord op die vraag is de grens tussen de bestemmingen "Dijk met een
waterstaatkundige functie" (binnen die bestemming is geen aanlegvergunning vereist) en
"Water, tevens natuurwetenschappelijk van belang" respectievelijk "Natuurgebied" (wél een
aanlegvergunning vereist als aangenomen wordt dat het niet om normale beheers- en/of on-
derhoudswerken gaat).
In het bestemmingsplan "Buitengebied" is de grens tussen "Dijk" en "Water" gelegd op de
laagwaterlijn: wat bij laag water niet droog valt is water. De grens tussen "Dijk" en
"Natuurgebied" is in het bestemmingsplan niet gedefinieerd.
Uit de dwarsprofielen in de planbeschrijvingen blijkt dat de dijklichamen op verschillende plaat-
sen aan de voet (bij voorbeeld met een kreukelberm) enkele meters worden verbreed; en op
een enkele plaats vindt die verbreding onmiskenbaar ten koste van huidig schor plaats. Maar of
die verbreding binnen de bestemmingen "Water" en/of "Natuurgebied" plaatsvindt, of nog bin-
nen de bestemming "Dijk" blijft, valt uit de voorhanden stukken niet op te maken.
Bezien tegen de achtergrond dat (ook) uit de planbeschrijvingen blijkt dat de werken en werk-
zaamheden erop zijn gericht dat onnodige beschadiging van natuurwaarden wordt voorkomen
en onvermijdelijke beschadiging wordt hersteld, achten wij het verantwoord om te concluderen
dat aan te nemen valt dat de werken en werkzaamheden binnen de bestemming "Dijk met wa-
terstaatkundige functie" blijven. Ze zijn dan niet aanlegvergunningplichtig.
Voor eventueel gewenste nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Kloet van de
afdeling Bouwen en Wonen. Hij is bereikbaar onder het in het briefhoofd vermelde door-
kiesnummer.

Met vriendelijke groet,
namens burgem ' r en wethouders van Reimerswaal

h~Ofd afdeling Bouwen en Wonen
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