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Geachte

In het kader van het project Zeeweringen wordt momenteeL de steenbekLeding vervangen van
het dijktraject WiLheLminapolder, Oost-BeveLandpolder. Op 9 september 2011 heeft de provincie
ZeeLandop basis van de Natuurbeschermingswet 1998 een vergunning voor deze werkzaamheden
afgegeven met kenmerk 11111291/NB.11.012.

In deze vergunning is opgenomen dat, na afloop van de werkzaamheden het dijktraject in orde-
Lijke toestand dient te worden achtergelaten, uiterlijk per 15 november van hetzelfde jaar aLs
de uitvoering. Door de vondst van verschillende expLosieven uit de Tweede WereLdoorlog zijn de
werkzaamheden echter vertraagd. Als gevoLghiervan is voorzien in werkzaamheden na 15 no-
vember 2012. Het waterschap heeft toestemming gegeven om de gLooiing van de dijk in plaats
van op 1 oktober op 1 november te dichten. In de aan u gestuurde memo van 16 oktober 2012
met kenmerk PZDB-M-12329, zijn de effecten van uitloop van de werkzaamheden op de be-
schermde natuurwaarden getoetst aan de bepalingen van de Natuurbeschermingswet 1998.

Op 30 oktober gaf u schriftelijk (kenmerk 12025800) toestemming voor uitLoop van de werk-
zaamheden in de Wilhelminapolder tot 15 december 2012.

Door hevige regenval de afgeLopen weken heeft het zeven en afvoeren van de vrijgekomen vLij-
lagen enige vertraging opgeLopen. Het depot ter hoogte van dp 1658 is niet op 15 november
maar op 22 november ontruimd. In onze memo van 16 oktober is opgenomen dat werkzaamhe-
den Langsde dijk uitLopen, dit is ook ter hoogte van dp 1658. In de memo heeft een toetsing
pLaatsgevonden tot de nu toegestane 15 december 2012.
Aangezien de werkzaamheden in het depot binnen deze periode en het voorziene werkgebied
vallen, wordt aanvullende verstoring uitgesLoten. Het verschil met de werkzaamheden die in de
memo zijn beschreven, is dat niet alleen is voorzien in het aanvullen en inzaaien van bermen,
maar ook een week extra Leegruimen van het depot. Op basis van de natuurtoets kan worden
geconcludeerd dat, door de verlengde periode van de werkzaamheden, slechts beperkt negatie-
ve effecten zijn voorzien. Deze negatieve effecten zijn niet significant.
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Er is geen sprake van verslechtering van kwaliteit van habitats. Hoogstens is er sprake van een
niet-significante verstoring van niet-broedvogelsoorten.

De werkzaamheden verschillen inhoudelijk enigszins met de reeds getoetste werkzaamheden.
Deze leiden niet tot extra verstoring aangezien het depot binnen de verstoringszone en de peri-
ode van de overige uitgelopen werkzaamheden ligt.

Op basis van het bovenstaande vragen wij u of voor de uitloop van de werkzaamheden een wijzi-
gingsvergunning Natuurbeschermingswet 1998 noodzakelijk is.

Hoogachtend,
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