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Geachte heer/mevrouw,

De ontwerp-plan beschrijving voor de verbetering van de gezette steenbekleding Noord-
/Oudeland-/Muijepolder heeft van 17 oktober tot 25 november jl. ter inzage gelegen. Van de mo-
gelijkheid om een zienswijze in te dienen is door u, mede namens de Zeeuwse Milieufederatie
gebruik gemaakt.
De zienswijze van Vogelbescherming Nederland komt er op neer dat ze een groter deel van de
onderhoudsweg afgesloten willen hebben. Het waterschap had voorgesteld de onderhoudsweg
bij dijkpaal 964 (zie bijgevoegde kaart) af te sluiten en daar een nieuwe dijkovergang aan te leg-
gen. Vogelbescherming wil een afsluiting ter hoogte van dijkpaal 972, waarbij de recreanten
over een bestaande dijkovergang binnendijks worden geleid. U wijst daarbij op de gegevens uit
het zeer recent gereedgekomen rapport "Integrale Beoordeling Oosterschelde" (IBOS). Uit deze
Nota kan worden afgeleid dat het openstellen van de onderhoudsweg ten noorden van dijkpaal
972 significante effecten heeft op een groot aantal soorten beschermde vogels.

Wij hebben besloten tegemoet te komen aan uw wens. Wij hebben daarvoor een aantal argu-
menten.

Bij de totstandkoming van de ontwerp-planbeschrijving was het IBOS nog niet in definitieve vorm
beschikbaar. Dat gebeurde pas tijdens de inspraakperiode. Het IBOS bevat een grote hoeveel-
heid objectieve gegevens over de flora en fauna in de Oosterschelde. Het belang van het IBOS
voor de onderbouwing van het besluit van het waterschap om de onderhoudsweg al dan niet
open te stellen mag dan ook niet worden onderschat. Van wezenlijk belang is verder dat het
zuidelijk deel vanaf dijkpaal 972, dat opengesteld wordt, thans reeds vrij intensief wordt gebruikt
. door recreanten, onder meer omdat zich hier achter de dijk enkele campings bevinden. Het
noordelijk van dijkpaal 972 af te sluiten deel wordt, in de huidige situatie waarin de dijk toegan-
kelijk is, niet of nauwelijks door recreanten gebruikt.

. Alles overwegende hebben wij dan ook besloten de onderhoudsweg bij dijkpaal 972 af te sluiten
zodat het deel van het dijkak ten noorden daarvan niet wordt opengesteld voor recreatief mede-
gebruik.
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De planbeschrijving is inmiddels ter goedkeuring toegezonden aan Gedeputeerde Staten van
Zeeland, met inachtneming van ons besluit om de onderhoudsweg bij dijkpaal 972 af te sluiten.
Wijhopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

»>;
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