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: aanvullende werlaaamheden dtjktraject Haven De Val, polder Zuidhoei<, Zuidemieuwtand· en Gouweveerpolder

Middelburg, 20 december 2012

Geachte heer VFR'1nNn~N 2 1 DEC.2012
In het kader van het project Zeeweringen is in 2010 de steenbekleding van het dijktraject Haven
De Val, polder Zuidhoek, Zuidernieuwland- en Gouweveerpolder verbeterd. In 2012 is tijdens
een inspectie geconstateerd dat het aangebrachte opensteenasfalt ter plaatse van de overgang
naar de overlaging niet dik genoeg is. Daarom zijn aanvullende werkzaamheden voorzien.

De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een extra laag opensteenasfalt om de over-
gang te versterken. Het werkgebied loopt over een lengte van circa 450 meter om de Galgepot·
der. De breedte van de werkstrook is ongeveer 2 tot 3 meter. Volgens de planning duren de
werkzaamheden maximaal vier dagen en vinden plaats in de periode half februari - eind maart
(2013). De exacte datum is afhankelijk van het weer en derhalve nog niet aan te geven. De tem-
peratuur moet in ieder geval boven de 10·C liggen.

In het bijgevoegde memo zijn de effecten van de werkzaamheden op de beschermde natuur-
waarden getoetst. In het memo is getoetst aan de bepalingen van de Natuurbeschermingswet
1998 en de Flora- en faunawet. Op basis van de natuurtoets kan worden geconcludeerd dat er
door het uitvoeren van de werkzaamheden geen significante effecten optreden op soorten en
habitats die binnen het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 een beschermde status genie-
ten. Het aanvragen van een natuurbeschermingswetvergunning is ons inziens niet vereist.

Op basis van het bovenstaande vragen wij u of de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden en
of hier een vergunning op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 voor beno-
digd is.

Posl adr es:

Hoogachtend,

Be zoekadr essen: I t 0882461000 (10"0. !<ri.l)

f 0882461990
e into@scheldl'strcm~n_nl
s www.schetcestromen.nl

Pest bus 1000.
4330 zw Middelburg

KönaalWl'q 1,

<: 337 PA Middelburg
K~nnedvlaan 1,
4538 AE Terneuzen

http://www.schetcestromen.nl


, 111111111111111111111111111"IIII~IIII"II~II IlW~III~I
I 017808 2013 PZDB-B-13005 .'
;ilieUää'nVUliende werkzaamheden dijktraject Haven c I
,~~_I.,~~.~ .. _._~" __~ ~'_"_ _: ~ .__ - --- .J

•




